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TEMPO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Επαγγελματική κόλλα ξύλου ταχείας PVA ισχυρή κρυσταλλιζέ Δοχείο 200gr 20 75-00-001008

Ισχυρή κόλλα ξύλου, λευκή, βάσεως PVAC, υδατοδιαλυτή, κρυσταλλιζέ-διαφανής Δοχείο 500gr 12 75-00-001001

μετά το στέγνωμα. Προσφέρει γρήγορες συγκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων με Δοχείο 1kg 12 75-00-001003

εξαιρετική αντοχή στην θερμοκρασία. Η κόλλα που εμπιστεύεται ο επαγγελματίας Μπιμπερό 200gr 20 75-00-001000

ξυλουργός για συγκολλήσεις ισχυρότερες από το ίδιο το ξύλο. Μπιμπερό 750gr 12 75-00-001002

Εφαρμογές: Συγκολλήσεις επίπλων και κατασκευών από σκληρά και μαλακά

ξύλα, όπως οξιά, δρυς, καρυδιά, παλίσσανδρο, πεύκο, όρεγκον καθώς και MDF,

φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά, γυψοσανίδας, φελιζόλ, φελλού κλπ.

Απόδοση: 150-200 gr/m²

TEMPO WB 500 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Επαγγελματική κόλλα ξύλου PVA ισχυρή κρυσταλλιζέ υγράντοχη D3 Μπιμπερό 200gr 20 75-00-001029

Πολύ ισχυρή λευκή κόλλα ξύλου, υδατοδιαλυτή, κρυσταλλιζέ, ειδική για εξωτερικές Μπιμπερό 750gr 12 75-00-001023

εφαρμογές. Έχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και προσφέρει γρήγορες και ισχυρές Δοχείο 14kg 1 75-00-001028

συγκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές ΕΝ 203/D3 και με

τη χρήση ειδικού καταλύτη TURBO WB500 (σε ποσοστό 5%) τις προδιαγραφές

EN 204/D4. 

Εφαρμογές: Συγκολλήσεις εξωτερικών και βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών όπως

πέργκολες, κάσες παραθύρων, εξωτερικές πόρτες, κουζίνες κλπ. Είναι επίσης κατάλλη-

λη για κάθε επιπλοξυλουργική εφαρμογή με μασίφ ξύλα, νοβοπαν, MDF και φορμάικα.

Απόδοση: 150-200 gr/m²

PU 501 EXPRESS MARINE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Κόλλα θαλάσσης πολυουρεθάνης ταχείας πήξης D4 Μπιμπερό 175gr 20 75-00-001035

Κόλλα θαλάσσης πολυουρεθανικής βάσης, μελί χρώματος, ενός συστατικού, εξαιρετικά Μπιμπερό 300gr 12 75-00-001032

ισχυρή, πολύ γρήγορη και ελαφρά διογκούμενη. Έχει πολύ μεγάλη αντοχή στην υγρα- Μπιμπερό 750gr 12 75-00-001031

σία, στους διαλύτες, στη μηχανική καταπόνηση και στην θερμοκρασία. 

Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές EN 204/D4. 

Η PU 501 EXPRESS αποτελεί καινοτομία στην τεχνολογία συγκόλλησης. 

Εφαρμογές: Ναυπηγικές εφαρμογές, συγκολλήσεις παραθύρων, πορτών, συγκολλητής

ξυλείας, εξωτερικών βρεχόμενων κατασκευών, MDF, πανέλων με βάση ορυκτά υλικά 

π.χ. γυψοσανίδες, κεραμικών υλικών, μπετόν, σκληρών αφρών, φελιζόλ, εξηλασμένης

και διογκωμένης πολυστερίνης.

Απόδοση: 100-150 gr/m²

TEMPO EXPRESS ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Επαγγελματική κόλλα ξύλου PVA ισχυρή κρυσταλλιζέ υπερταχείας πήξης Μπιμπερό 750gr 12 75-00-001020

Ισχυρή και γρήγορη λευκή κόλλα ξύλου, βάσεως PVAC, υδατοδιαλυτή, κρυσταλλιζέ,

ιδανική για πολύ γρήγορες και ισχυρές συγκολλήσεις σκληρών-μασίφ ξύλων και 

εξωτικής ξυλείας. Έχει πολύ καλή αντοχή στην υγρασία και στην θερμοκρασία.

Εφαρμογές: Συγκολλήσεις επίπλων   και κατασκευών από σκληρά και μαλακά ξύλα,

όπως οξιά, δρυς, καρυδιά, teak, πεύκο, όρεγκον καθώς και MDF, καπλαμά, φελλού

πάνω σε νοβοπάν και MDF.

Απόδοση: 150-200 gr/m²

TEMPO ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Κόλλα γενικής χρήσης ξύλων και πλακιδίων 500gr 12 75-00-001009

Παχύρρευστη υδατοδιαλυτή κόλλα γενικής χρήσης, ξύλων και κεραμικών πλακιδίων 1kg 12 75-00-001010

βάσεως PVAC. Προσφέρει πολύ ισχυρή συγκόλληση, γρήγορο στέγνωμα, έχει εξαιρε- 5kg 4 75-00-001011

τική αντοχή στην θερμοκρασία, στην υγρασία, στη γήρανση, στους κραδασμούς και 

στα χτυπήματα. Δεν λεκιάζει, είναι άοσμη και φιλική προς το περιβάλλον. Κατάλληλη

για εσωτερική χρήση.

Εφαρμογές: Συγκολλήσεις σκληρών και μαλακών ξύλων όπως οξιά, δρυς, καρυδιά,

πεύκο, καστανιά κλπ. Συγκολλήσεις ξύλινων παρκέτων, πλακιδίων σε τοίχους, νοβο-

πάν, MDF κλπ. Ενίσχυση τσιμεντοειδούς κόλλας πλακιδίων. Συγκολλήσεις γυψοσανί-

δων, φελιζόλ, φελλού, χαρτιού, σε νοβοπάν, MDF. Ιδανική για πολλές οικοδομικές

εφαρμογές.

Απόδοση: 150-250 gr/m²

CONTACT C113 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Βενζινόκολλα γενικής χρήσης Blister 80ml 12 75-00-001506
Βενζινόκολλα γενικής χρήσης για ισχυρές συγκολλήσεις στην οικοδομή, υποδηματο- Display Box 80ml 25 75-00-001508
ποιία, ξυλουργική, επισκευές στο σπίτι, hobby. Φθάνει στο 75% της δύναμης της σε 200ml 24 75-00-001500
15-25 λεπτά, προσφέροντας άμεση και ισχυρή συγκόλληση. 500ml 24 75-00-001501
Εφαρμογές: Κολλάει ξύλο, νοβοπάν, πάνελ, δέρματα, λάστιχο, φελλό, χαρτί, μέταλλα, 1Lt 12 75-00-001502
σκληρό PVC, πλαστικά κλπ μεταξύ τους και σε ξύλινες, μεταλλικές επιφάνειες,MDF κ.α.

Απόδοση: 100-200gr/m2
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SUPER GLUE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής 3gr καρτέλλα 8τεμ. 1 75-00-002107
Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής γενικής χρήσης, απαραίτητη για τη δουλειά, 3 gr blister 12 75-00-002100
το σπίτι, το γραφείο και το εργαστήριο. Μία μόνο σταγόνα αρκεί για να κολλήσει 20gr 12 75-00-002105
τα πάντα δυνατά και άμεσα. Δεν κιτρινίζει με το χρόνο. 
Εφαρμογές: Κολλάει ξύλα, κεραμικά, χαρτόνια, μέταλλα, λάστιχα, δέρματα, 
πλαστικά.
SUPER GLUE PORO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Κυανοακρυλική κόλλα γωνιάστρας 2 συστατικών SUPER GLUE 50gr 1 75-00-002101
Επαγγελματικό σύστημα κόλλας στιγμής, δύο συστατικών, για γρήγορες και 
απαιτητικές εφαρμογές. Είναι ιδανικό για άγριες και πορώδεις επιφάνειες. 
Εφαρμογές: Συγκολλήσεις γωνιών ξύλου για κουζίνες, γενικές ξυλοκατασκευές
διακοσμητικά και εξαρτήματα. Συγκολλήσεις κατασκευαστικών μοντέλων. Συγκολ-
λήσεις ξύλων,MDF,λάστιχων,πλαστικών, ερμάτων, φελλού, μετάλλων, υφασμάτων.

EPOXITE RESIN 95 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Ισχυρή εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών ΣΕΤ 1kg 12 75-00-001800
Ισχυρή εποξειδική παχύρρευστη ρητίνη συγκόλλησης δύο συστατικών βιομηχανι-
κού τύπου, με εξαιρετική πρόσφυση και πολύ μεγάλη αντοχή στην υγρασία, στους
διαλύτες και στη θερμοκρασία. Είναι ιδανική για συγκολλήσεις όμοιων και ανό-
μοιων οικοδομικών και βιομηχανικών υλικών χωρίς να συρρικνώνεται.
Εφαρμογές: Ιδανική για συγκολλήσεις μετάλλων, μαρμάρων, τσιμέντου, κεραμικών,
ξύλου κλπ. Είναι κατάλληλη για τον εμποτισμό και τη συγκόλληση υαλοϋφασμάτων,
ανθρακοϋφασμάτων και άλλων οπλισμών για τη στατική ενίσχυση και επισκευή 
δομικών στοιχείων απο σκυρόδεμα, ξύλα, τοιχοποιίες κλπ. Γέμισμα οριζόντιων 
ρωγμών και οπών σε σκυρόδεμα. Συγκόλληση νέου με παλαιό μπετόν. Στερέωση
μπετόβεργων επέκτασης. Ισχυροποίηση-αστάρωμα οικοδομικών επιφανειών ως 
έχει, η αραιωμένη με διαλυτικό Νίτρου (επισκευές από σεισμούς).
EPOXITE FIX ALL 30’ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Ισχυρή εποξειδική κόλλα-στόκος 2 συστατικών ΣΕΤ 400gr  12 75-00-001820
Ισχυρή εποξειδική κόλλα-στόκος δύο συστατικών, βιομηχανικού τύπου, με πολύ
μεγάλη αντοχή στην υγρασία, στους διαλύτες και στη θερμοκρασία δομικών και 
βιομηχανικών υλικών χωρίς να συρρικνώνεται.
Εφαρμογές: Στεγανοποιεί διαρροές σε καλοριφέρ, δεξαμενές νερού και καυσίμων,
κάρτερ, ψυγεία αυτοκινήτων, σκάφη αναψυχής, κάδους και εξαρτήματα πλυντηρίων.
Ιδανική για συγκολλήσεις οικοδομικών υλικών όπως μάρμαρα, γρανίτη, κεραμικά,
πλακίδια, μέταλλα, πλαστικά, τσιμέντο, κεραμικά, ξύλο κλπ.
Ιδανική για κάθε είδους συγκόλληση και γέμισμα.
EPOXITE CONSTRUCT ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Ισχυρή εποξειδική κόλλα-στόκος αγκυρώσεων  2 συστατικών ΣΕΤ 1kg 12 75-00-001814
Ισχυρή εποξειδική κόλλα-στόκος δύο συστατικών, βιομηχανικού τύπου, με πολύ
μεγάλη αντοχή στην υγρασία, στους διαλύτες και στη θερμοκρασία. Είναι ιδανική
για συγκολλήσεις όμοιων και ανόμοιων οικοδομικών και βιομηχανικών υλικών χω-
ρίς να συρρικνώνεται. Στερεοποιείται σε περίπου 30-90 λεπτά. Ειδική για μάρμαρα.
Εφαρμογές: Ιδανική για συγκολλήσεις μαρμάρων, γρανίτη, κεραμικών πλακιδίων,
μετάλλων, τσιμέντου, κεραμικών, ξύλου κλπ. Γέμισμα ρωγμών και οπών σε σκυρό-
δεμα. Συγκόλληση νέου με παλαιό μπετόν, στερέωση μπετόβεργων επέκτασης και 
μεταλλικών μανδυών σε κολώνες (επισκευή από σεισμούς).

MULTIFILLER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Πολυεστερικός στόκος με ίνες γυαλιού 2 συστατικών 250gr 12 75-00-007115

Πολυεστερικός στόκος δύο συστατικών, με ίνες γυαλιού, που προσφέρει εξαιρετική 800gr 12 75-00-007140

πρόσφυση, εύκολο άπλωμα, γρήγορο στέγνωμα χωρίς συρρίκνωση και πολύ εύκο-

λο τρίψιμο.

Εφαρμογές:Επισκευές μεταλλικών,ξύλινων και πλαστικών επιφανειών πριν βαφτούν.

Επισκευές σε αυτοκίνητα, σκάφη, βαγόνια, σπίτια, παντζούρια, ξυλοκατασκευές κ.α.

Απόδοση:1 – 2 m2/Kg
PLASTIC STEEL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Σιδηρόστοκος 2 συστατικών 250gr 12 75-00-007100

Πολυεστερικός σιδηρόστοκος δύο συστατικών, που προσφέρει εξαιρετική πρόσφυ- 400gr 12 75-00-007105

ση, εύκολο άπλωμα, γρήγορο στέγνωμα (5-8 λεπτά) χωρίς συρρίκνωση και πολύ 800gr 12 75-00-007109

εύκολο τρίψιμο.

Εφαρμογές: Επισκευές μεταλλικών, ξύλινων και πλαστικών επιφανειών πριν βα-

φτούν (παντζούρια, πόρτες, παράθυρα). Επισκευές σε αυτοκίνητα,ξύλινα και πλα-

στικά σκάφη, βαγόνια, σπίτια, ξυλοκατασκευές κλπ. Κατάλληλος για φανοποιεία

και βιοτεχνίες μεταλλικών κατασκευών.

Απόδοση:1 – 2 m2/Kg
CATALYST ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Καταλύτες για πολυεστερικούς στόκους και μαρμαρόκολλες Κόκκινος 6gr 1 75-00-007128

Καταλύτης για πολυεστερικούς στόκους και κόλλες. Προτείνεται κόκκινος καταλύτης Κόκκινος 9gr 1 75-00-007142

για PLASTIC STEEL & MULTIFILLER καταλύτης για MARMOBOND. Λευκός 9gr 1 75-00-007143

Λευκός 12gr 1 75-00-007131
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MARMOBOND ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Πολυεστερική κόλλα και στόκος μαρμάρων και γρανιτών Λευκή 200gr 12 75-00-007145

Πολυεστερική παχύρρευστη κόλλα – στόκος δύο συστατικών νέας χημικής σύνθεσης Λευκή 500gr 12 75-00-007146

κατάλληλη για επικόλληση, αρμολόγηση, επιδιόρθωση και στοκάρισμα μαρμάρων και Μπεζ 500gr 12 75-00-007148

γρανιτών. Είναι κατάλληλη για λευκά και έγχρωμα μάρμαρα, γρανίτες, κεραμικά, φυσικές

ή τεχνητές πέτρες κλπ. Προσφέρει εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης, γρήγορο στέγνωμα

(5-8 λεπτά), χωρίς συρρικώνσεις.

Εφαρμογές: Κατάλληλη για επικόλληση, αρμολόγηση, επιδιόρθωση και στοκάρισμα

όλων των τύπων μαρμάρων και γρανιτών σε οριζόντιες και κάθετες οικοδομικές επιφά-

νειες εσωτερικών και εξωτερικών εφαρμογών.

Απόδοση: 250-500gr / m2

CONSTRUCT ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Καθαρός πολυεστέρας Σετ 1kg 12 75-00-007118

Καθαρός θιξοτροπικός πολυεστέρας κατασκευών δύο συστατικών. Προσφέρει εξαιρετική

πρόσφυση, εύκολο άπλωμα, γρήγορο στέγνωμα χωρίς συρρίκνωση και εύκολο τρίψιμο.

Περιλαμβάνει καταλύτη. 

Εφαρμογές: Εφαρμόζεται μαζί με το υαλούφασμα Mercola σε κατασκευές και επισκευές

σε σκάφη, δεξαμενές, καλούπια. Πλαστικοποιήσεις σε σκάφη, στέγαστρα, αυτοκίνητα,

τροχόσπιτα. Στεγανοποιήσεις σε δεξαμενές, ταράτσες, ζαρντινιέρες κλπ.

ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Εξαιρετικής ποότητας υαλούφασμα κατάλληλο για κατασκευές και επισκευές σε σκάφη, Χύμα (>10 m2) 75-00-007117

βάρκες, μεταλλικές κατασκευές κλπ. Εφαρμόζεται μαζί με τον πολυεστέρα CONSTRUCT. 1 m2 75-00-007112

Βάρος 450 gr/m2

MERCOWELD DIY ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Θερμόκολλα γενικής χρήσης Διάφανη καρτέλα 8 τεμ. 10 75-00-002300

Θερμόκολλα (κερί - σιλικόνη) πιστολιού γενικής χρήσης. Λευκή καρτέλα 8 τεμ. 10 75-00-002305

Εφαρμογές: Κολλάει ξύλα, δέρματα, υφάσματα, μέταλλα, τσιμέντο, τούβλα, καραβό-

πανο, χαρτόνι και τα περισσότερα πλαστικά (όχι PE). Είναι κατάλληλο επίσης για

επισκευές, συνθέσεις λουλουδιών, χειροτεχνίες, στερεώσεις καλωδίων κλπ.

MERCOWELD HOBBY ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Θερμόκολλα διακοσμητική Διάφορα χρώματα

Θερμόκολλα πιστολιού (κερί - σιλικόνη) σε διάφορα μεταλλικά χρώματα ιδανική Καρτέλα 8 τεμ. 10 75-00-002315

για διακοσμητικές εφαρμογές και hobby. 

Εφαρμογές: Κολλάει τέλεια πάνω σε ξύλα, χαρτόνι, δέρματα, υφάσματα, μέταλλα,

τσιμέντο, τούβλα, καραβόπανο και στα περισσότερα πλαστικά (όχι ΡΕ). Ιδανική

για πάρτυ, κάρτες, γιορτινές διακοσμήσεις, χειροτεχνίες κλπ.

POWERFIX ANCHOR ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ταχείας πήξης συγκολλητικό υλικό για αγκυρώσεις 300ml 12 75-00-004226

Εξαιρετικά ισχυρό συγκολλητικό υλικό για αγκυρώσεις – χημικό ούπα- 2 συστατι-

κών με βάση ρητίνη βινυλικού εστέρα. Δεν περιέχει διαλύτες και στυρένιο και έχει

μηδενική συρρίκνωση. Στερεοποιείται γρήγορα και έχει υψηλή ικανότητα ανάλη-

ψης μεσαίων και μεγάλων φορτίων. 

Εφαρμογές: Αγκυρώσεις οπλισμών, ράβδων, βλήκτρων, μπουζονιών,ντιζών,βιδών 

σε δομικά στοιχεία όπως σκυρόδεμα, φυσικούς και τεχνητούς λίθους, συμπαγή

και διάτρητα τούβλα, κλπ. Κατάλληλο για εφαρμογές σε ξύλο και μέταλλο όπως 

στερεώσεις προφίλ, συνδέσμους σωληνώσεων,διακοσμητικά προσόψεων,κάγκελα

POWERFIX MONTAGE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Μονταζόκολλα διαλύτου Φύσιγγα 280ml 12 75-00-004250

Κόλλα στερέωσης, μονταζόκολλα, σε μορφή πάστας με βάση το καουτσούκ, συν- Blister 80ml 12 75-00-004225

θετικές ρητίνες και διαλύτες, άμεσης χρήσης για εύκολες και γρήγορες εφαρμογές.

Μπορεί να αντικαταστήσει τη χρήση καρφιών και βιδών σε πολλές περιπτώσεις.

Κολλάει πέτρα, τούβλο, ξύλο, μέταλλο, πλαστικά (εκτός PS, PP, PE). Προσφέρει

άμεση συγκόλληση και έχει εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία και στην υγρασία.

Εφαρμογές: Συγκόλληση, συναρμολόγηση και στερέωση πολλών τύπων υλικών σε

κατασκευές και επισκευές σπιτιών. Προσφέρει εξαιρετική συγκόλληση – στερέωση

σε κεραμικά και ορυκτά υλικά, κανάλια καλωδιώσεων, σοβατεπί, πρεβάζια, αρμο-

κάλυπτρα, πινακίδες, διακοσμητικές κορνίζες, πρίζες τοίχου, κιβώτια συνδέσεων,

συναρμολόγηση εξαρτημάτων κλπ.

POWERFIX-W MONTAGE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Μονταζόκολλα νερού 280ml 12 75-00-004216

Κόλλα στερέωσης,μονταζόκολλα σε μορφή πάστας, υδατοδιαλυτή, άμεσης χρήσης

για εύκολες και γρήγορες εφαρμογές.Μπορεί να αντικαταστήσει τη χρήση καρφιών

και βιδών σε πολλές περιπτώσεις. Οικονομική λύση για εύκολες εφαρμογές.

Εφαρμογές:Συγκόλληση,συναρμολόγηση και στερέωση πολλών υλικών σε κατα-

σκευές και επισκευές σπιτιών.Για εξαιρετική συγκόλληση–στερέωση σε κεραμικά

και ορυκτά υλικά, κανάλια καλωδιώσεων, σοβατεπί, πρεβάζια, αρμοκάλυπτρα, πι-

νακίδες,διακοσμητικές κορνίζες, φύλλα διογκομένης και εξηλασμένης πολυστερίνης

σε παλιές και νέες οικοδομικές επιφάνειες.Δεν είναι κατάλληλη για PS,ΡΡ,ΡΕ.



329

Κ
Ο

Λ
Λ

Ε
Σ

 Σ
Τ

Ε
Ρ

Ε
Ω

Σ
Η

Σ
-Κ

Ο
Λ

Λ
Ε

Σ
 Δ

Α
Π

Ε
Δ

Ω
Ν

Κ
Ο

Λ
Λ

Ε
Σ

 Σ
Τ

Ε
Ρ

Ε
Ω

Σ
Η

Σ
-Κ

Ο
Λ

Λ
Ε

Σ
 Δ

Α
Π

Ε
Δ

Ω
Ν

BONDFLEX TURBO HYBRID ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Σφραγιστική κόλα για όλα τα υλικά, τεχνολογίας MS HYBRID polymer Διάφανη 290ml 12 75-00-004218

Υψηλής ποιότητας κατασκευαστική κόλλα και σφραγιστικό για κάθε χρήση νέας τεχνο- Λευκή 290ml 12 75-00-004221

λογίας MS HYBRID polymer. Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης με 100% αδιάβροχη

σφράγιση. Κατάλληλη για όλα τα υλικά και όλες τις επιφάνειες. Βάφεται με ακρυλικά και

αλκυδικά χρώματα. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες.

Εφαρμογές: Κατάλληλη για συγκολλήσεις, κατασκευές και σφραγίσεις σχεδόν κάθε

υλικού σε όλα τα συνήθη υποστρώματα. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Κατάλληλη για χώρους με υγρασία.

Κολλάει:Γυαλί, καθρέφτες, πλαστικά, τούβλα,φυσικές πέτρες, μπετόν, ξύλο, σίδηρο και 

άλλα μέταλλα, σοβατεπί, πηχάκια, περβάζια, επενδύσεις (πάνελς), μονωτικά πάνελ, γυ-

ψοσανίδες, διακοσμητικά πλαίσια.

Σφραγίζει: Ενώσεις, αρμούς, ρωγμές ή ραγίσματα στην κουζίνα και το μπάνιο, αρμούς

και ενώσεις σε οροφές, υδρορροές, σωλήνες αποχέτευσης, καμινάδες, υαλοπίνακες.

PU 501 MONTAGE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Μονταζόκολλα πολυουρεθάνης D4 Φύσιγγα 290ml 12 75-00-004210

Κόλλα δομικής συγκόλλησης, πολυουρεθανικής βάσης, ενός συστατικού, υψηλών προ- Blister 80ml 12 75-00-004213

διαγραφών, έτοιμη προς χρήση. Προσφέρει εξαιρετικά ισχυρή και γρήγορη συγκόλληση Display Box 80ml 25 75-00-004214

με εξαιρετική αντοχή στο νερό.

Εφαρμογές: Είναι κατάλληλη για ισχυρή δομική συγκόλληση πολλών διαφορετικών υλι-

κών όπως κουφώματα αλουμινίου (κόλλα γωνιάστρας), σκελετοί παραθύρων και 

πορτών, ξύλινα κατασκευαστικά στοιχεία, έπιπλα σπιτιού και κήπου, μονωτικά υλικά

(και διογκωμένης - εξηλασμένης πολυστερίνης). Κολλάει ξύλο, πέτρα, μπετόν, σίδερο

και πολλά άλλα υλικά. Είναι επίσης κατάλληλη για πάκτωση μεταλλικού οπλισμού και 

αντικειμένων σε τοίχους και μπετόν. Δεν είναι κατάλληλη για ΡΕ και ΡΡ.

ALL FIX ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Σφραγιστικό - συγκολλητικό M-S polymer για κάθε εφαρμογή Διάφανη 290ml 12 75-00-004253

Σφραγιστικό υψηλής ποιότητας, νέας τεχνολογίας πολυμερών, M-S POLYMER. Προσφέ-

ρει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, χωρίς primer (ακόμα και σε υγρές επιφάνειες). Είναι

εξαιρετικά ελαστικό και χημικά ουδέτερο, με μεγάλη αντοχή στις ακτίνες UV και στα 

περισσότερα χημικά. Οικολογικό χωρίς ισοκυανικά εφαρμογές στον κατασκευαστικό – 

οικοδομικό χώρο, αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγική, αεροναυπηγική όπου απαιτείται

εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση ή ισχυρή και ελαστική σφράγιση.

Εφαρμογές: Κολλάει πέτρα, τσιμέντο, μάρμαρο, γρανίτη, ασβεστόλιθο, φελλό, πολυστε-

ρίνη, γύψινα στοιχεία, γυαλί, καθρέφτες, πορσελάνη, πλακάκια, μέταλλα, χαλκό, αλου-

μίνιο, PVC, πολυκαρβονικά, ξύλο, καπλαμά, MDF. Σφράγιση οικοδομικών αρμών 

κάθε είδους.

BONDFLEX 450 FC MARINE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Πολυουρεθανική σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη θαλάσσης Blister 80ml 12 75-00-004228

Ισχυρή αρμόκολλα (λαστιχόκολλα) πολυουρεθάνης υψηλής ποιότητας, ενός συστατικού Λευκή 310ml 12 75-00-004260

ναυτιλιακών προδιαγραφών. Ιδανική για ισχυρή συγκόλληση, στεγάνωση και μόνωση

ναυπηγικών, μεταλλικών, οικοδομικών και γενικών κατασκευών. Στερεοποιείται πολύ

γρήγορα με την υγρασία της ατμόσφαιρας. Όταν στεγνώσει αποκτά τη μορφή λάστιχου

και πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Έχει άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Βάφεται με

πολλά είδη χρωμάτων. 

Εφαρμογές: Ελαστική συγκόλληση για ναυπηγικές κατασκευές και κατασκευές container.

Συγκόλληση και στεγάνωση τζαμιών ασφαλείας, μεταλλικών αρμών αυτοκινήτου κλπ.

Σφράγιση οικοδομικών αρμών χαμηλής κινητικότητας. Κάθε είδους δομική συγκόλληση

και στεγάνωση.

BONDFLEX 390 FC ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Πολυουρεθανική σφραγιστική και συγκολλητική μαστίχη Λευκή 310ml 12 75-00-004205

Ελαστική αρμόκολλα (λαστιχόκολλα) πολυουρεθάνης υψηλής ποιότητας, ενός συστατι- Λευκή 600ml 12 75-00-004207

κού, για ισχυρή συγκόλληση, στεγάνωση και μόνωση μεταλλικών, οικοδομικών, ναυπη- Μαύρη 310ml 12 75-00-004206

γικών και γενικών κατασκευών. Βάφεται με πολλά είδη χρωμάτων. Γκρι 310ml 12 75-00-004208

Εφαρμογές:Σφράγιση κουφωμάτων αλουμινίου και ξύλου. Σφράγιση οικοδομικών αρμών

Συγκόλληση και στεγάνωση μεταλλικών αρμών αυτοκινήτου κ.α.Συγκόλληση και στεγά-

νωση τζαμιών ασφαλείας. Ελαστική σφράγιση - συγκόλληση για ναυπηγικές εφαρμογές.

TEMPO PARQUET LAM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Κόλλα πατωμάτων ραφής laminate 750gr 12 75-00-001036

Λευκή υδατοδιαλυτή κόλλα PVAC για γρήγορες και δυνατές συγκολλήσεις της ραφής 

λεπτών πολυστρωματικών δαπέδων (laminate), με μεγάλη αντοχή στην υγρασία και στη

θερμοκρασία. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές EN 203/D3.

Εφαρμογές: Συγκόλληση της ραφής λεπτών ξύλινων και πολυστρωματικών-laminate παρ-

κέτων. Προστατεύει τις ραφές από την φθορά και την εισχώρηση της υγρασίας.

Απόδοση: 70-120 τρέχοντα μέτρα/750gr
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ISOMIX ACRYLIC  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ακρυλική κόλλα πλακιδίων C1T 5kg 4 75-00-001753

Λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης 25kg 1 75-00-001751

ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες, αντοχή στην υγρασία, καλή εργασιμότητα, μεγάλο χρόνο

εφαρμογής και μηδενική ολίσθηση. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρηση.

Εφαρμογές:  Συγκόλληση παντός τύπου πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από

τσιμεντοκονία, σκυρόδεμα, πλινθοδομή, επιχρίσματα, πορομπετόν και άλλα συνήθη δομικά

υλικά. Συγκόλληση λεπτών πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου. 

Απόδοση: 3 - 4 kg κονιάματος / m2 σε επίπεδο υπόστρωμα
ISOMIX SUPER ACRYLIC ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ακρυλική κόλλα πλακιδίων C2T 5kg 4 75-00-001752

Ισχυρή λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης.Παρέχει υψηλή δύναμη συ- 25kg 1 75-00-001750

γκόλλησης ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες, αντοχή στην υγρασία, μεγάλο χρόνο εφαρμογής

και μηδενική ολίσθηση.Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογές: Συγκόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων σε οριζόντιες και

κάθετες επιφάνειες από τσιμεντοκονία, σκυρόδεμα, πλινθοδομή, επιχρίσματα, πορομπετόν, γυ-

ψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και άλλα συνήθη δομικά υλικά.Οπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση

και αντοχή στην υγρασία.Συγκόλληση πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου.Κατάλληλη για επαγ-

γελματικούς και δημόσιους χώρους με βαριά κυκλοφορία και χώρους εκτεθειμένους σε έντονες

καιρικές συνθήκες. 

Απόδοση: 3 - 4 kg κονιάματος / m2 σε επίπεδο υπόστρωμα.
ISOMIX FLEX ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ελαστική ακρυλική κόλλα πλακιδίων C2TΕ 25kg 1 75-00-001754

Ισχυρή ελαστική λευκή κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης. Παρέχει πολύ ισχυρή συγκόλ-

ληση ακόμη και σε δύσκολες μη απορροφητικές επιφάνειες. Κατάλληλη για εσωτερική και εξω-

τερική χρήση. 

Εφαρμογές: Συγκόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων σε οριζόντιες και

κάθετες επιφάνειες από σοβά, μπετό, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, πορομπετόν κλπ. Συγκόλληση

πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου, υαλοψηφίδων και άλλων φυσικών υλικών.Κατάλληλη για 

λουτρά, ταράτσες, βεράντες, μωσαϊκά και δάπεδα υψηλής κυκλοφορίας.

Απόδοση: 2,5 - 4 kg κονιάματος / m2 σε επίπεδο υπόστρωμα.
ISOMIX TURBOFLEX ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ενισχυμένη ελαστική ακρυλική κόλλα πλακιδίων C2TΕ S1 25kg 1 75-00-001755

Εξαιρετικά ενισχυμένη ελαστική λευκή κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης. Παρέχει πολύ

ισχυρή συγκόλληση ακόμη και σε δύσκολες μη απορροφητικές επιφάνειες, αυξάνει τις αντι-

σεισμικές ιδιότητες, παρέχει ελαστικότητα, είναι κατάλληλη για υποστρώματα με έντονες θερ-

μικές συστολοδιαστολές και καταπόνηση από καιρικές συνθήκες και υγρασία.Κατάλληλη για 

εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

Εφαρμογές: Συγκόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων σε οριζόντιες και

κάθετες επιφάνειες από σοβά, μπετό, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, πορομπετόν κλπ. Συγκόλληση

πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου μεγάλων διαστάσεων, υαλοψηφίδων και άλλων φυσικών υλι-

κών. Κατάλληλη για λουτρά, ταράτσες, βεράντες, μωσαϊκά, δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας, δεξα-

μενές, πισίνες και συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Απόδοση: 2,5 - 4 kg κονιάματος / m2 σε επίπεδο υπόστρωμα.
CERAFIX & GROUT ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Έτοιμη για χρήση ακρυλική κόλλα πλακιδίων σε πάστα άνθυγρη 1kg + 250gr 12 75-00-001740

Εξαιρετικά ισχυρή λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων σε μορφή πάστα.Περιέχει αδρανή επιλεγ- ΔΩΡΕΑΝ 

μένης κοκκομετρίας, ακρυλικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν εξαιρετική πρό- ΠΡΟΪΟΝ
σφυση των πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες οικοδομικές επιφάνειες. Εχει εξαιρετική αντο-
χή στην υγρασία και υψηλή απόδοση. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογές:Συγκόλληση και αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων, διακοσμητικών τούβλων, ψηφί-

δων σε τοίχους και δάπεδα από τσιμεντοκονία, ελαφρομπετόν, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες,

νοβοπάν, ξύλο, ΜDF κλπ. Συγκόλληση σε ποικιλία από πορώδη υλικά όπως αγυάλιστα μάρμα-

ρα, πορομπετόν, τσιμεντόπλακες κλπ. Κατάλληλη για μπάνια και βρεχόμενες επιφάνειες.

ISOMIX TILE GROUT  0-5mm. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ακρυλικός αρμόστοκος πλακιδίων CG2 ΓΚΡΙ 4 75-00-001764

Ακρυλικός αρμόστοκος κεραμικών πλακιδίων, τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Πε- ΚΑΦΕ 4 75-00-001771

ριέχει υψηλής αντοχής τσιμέντο Portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ακρυλικές ρητίνες ΛΕΥΚΟ 4 75-00-001760

και ειδικά πρόσθετα που βελτιώνουν την πρόσφυση και αρμολόγηση των πλακιδίων ακόμα ΜΠΕΖ ΜΑΧΑΜΑ 4 75-00-001761

και σε δύσκολες επιφάνειες. Είναι κατάλληλος για αρμολόγηση κάθε είδους κεραμικών πλακι- ΑΪΒΟΡΙ 4 75-00-001762

δίων, απορροφητικών και μη, τοίχου και δαπέδου για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 4 75-00-001763

Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 σύμφωνα με την ΕΝ 13888. 

Εφαρμογές: Αρμολόγηση κάθε τύπου κεραμικών πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνει-

ες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αρμολόγηση πλακιδίων χαμηλής απορροφητικότη-

τας σε επιφάνειες όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία.

Απόδοση:200-800 gr/m2 ανάλογα με το πάχος του αρμού και τις διαστάσεις του πλακιδίου.
ΟΔΗΓΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ   ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Σταυροί, σφήνες σταυρός 2mm 500 75-00-008294

Ειδικά εξαρτήματα για τη τήρηση σταθερών διαστημάτων μεταξύ των αρμών πλακιδίων. σταυρός 3mm 500 75-00-008295

σταυρός 4mm 500 75-00-008296

σφήνα 1-5mm 500 75-00-008235
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SILICONE FIX ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Σιλικόνη γενικής χρήσης Διάφανη Blister 80ml 12 75-00-004021

Υψηλής ποιότητας 100% σιλικόνη γενικής χρήσης, αντιμουχλική, με υψηλή ελα- Διάφανη Display Box 80ml 25 75-00-004022

στικότητα. Ιδανική ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ σε σωληνάριο για εύκολες και γρήγορες εφαρ- Λευκή Display Box 80ml 12 75-00-004020
μογές στο σπίτι, στο εργαστήριο, DIY και hobby. Λευκή Display Box 80ml 25 75-00-004027
Εφαρμογές: Σφραγίσεις αρμών συστολής - διαστολής σε παράθυρα, κρύσταλλα,

κουφώματα. Σφραγίσεις αρμών σε μπάνια και κουζίνες. Συγκόλληση και στερέω-

ση εξαρτημάτων, διακοσμητικών προφίλ κλπ.

SUPER GLUE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής 3gr καρτέλλα 8 τμχ. 1 75-00-002107

Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής γενικής χρήσης, απαραίτητη για τη δουλειά, το 3gr blister 12 75-00-002100

σπίτι, το γραφείο και το εργαστήριο. Μια μόνο σταγόνα αρκεί για να κολλήσει τα 20gr 12 75-00-002105

πάντα δυνατά και άμεσα. Δεν κιτρινίζει με το χρόνο.

Εφαρμογές:Κολλάει ξύλα,κεραμικά,χαρτόνια,μέταλλα,λάστιχα, δέρματα, πλαστικά.

SLIP OIL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Υγρό λιπαντικό κατάλληλο για λίπανση και προστασία από τη σκουριά, 80ml 12 75-00-009154

τις τριβές σε κάθε κινούμενο μεταλλικό μέρος. 

Χάρη στη ρευστότητά του εισχωρεί σε δύσκολα σημεία και σταματάει τριξίματα, 

ελευθερώνει γρανάζια και λιπαίνει αλυσίδες.

Εφαρμογές: Κατάλληλο για λίπανση που διαρκεί σε γρανάζια, μηχανές, ντίζες,

ρουλεμάν, μεντεσέδες πορτών και παραθύρων, αντλίες, έμβολα κ.λ.π.

ΓΡΑΣΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Γράσο βάσεως λιθίου κατάλληλο για λίπανση και προστασία από τη   80ml 12 75-00-009152

σκουριά, τις τριβές, σε κάθε κινούμενο μεταλλικό μέρος. 500ml 12 75-00-009153

Διατηρεί τη ρευστότητά του και προσφέρει λίπανση μακράς διαρκείας.

Εφαρμογές: Κατάλληλο για λίπανση που διαρκεί σε γρανάζια, ντίζες, ρουλεμάν, 

μεντεσέδες πορτών και παραθύρων, αντλίες, έμβολα κ.λ.π.

EPOXY PUTTY ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Εποξειδικός στόκος γενικής χρήσης Blister 50gr 10 75-00-001835

Ισχυρός εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, ταχείας πήξεως (5 λεπτών). Είναι Box 50gr 12 75-00-001847

αδιάβροχος, δεν περιέχει διαλύτες και έχει μεγάλη αντοχή στο κρύο και στη θερ-

μοκρασία (-40οC- +120oC). Εφαρμόζεται πολύ εύκολα, γεμίζει κενά σε ανομοιο-
γενείς επιφάνειες, μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί.

Εφαρμογές: Ιδανικός για γρήγορες επιδιορθώσεις σε μεταλλικούς σωλήνες, δεξα-

μενές, καλοριφέρ, εργαλεία, υδρορροές, έπιπλα, μάρμαρα κλπ.

EPOXY PUTTY MARINE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Εποξειδικός στόκος θαλάσσης Blister 50gr 10 75-00-001836

Ισχυρός εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, ταχείας πήξεως (5 λεπτών). Είναι Box 50gr 12 75-00-001839

αδιάβροχος, δεν περιέχει διαλύτες και έχει μεγάλη αντοχή στο θαλασσινό νερό, 

στο κρύο και στη θερμοκρασία (-40oC- +120oC).Εφαρμόζεται πολύ εύκολα, γεμί-
ζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες, μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί.

Εφαρμογές: Είναι κατάλληλος για επισκευές μέσα σε νερό (γλυκό ή θαλασσινό) ή

σε υγρές συνθήκες. Είναι κατάλληλος για υαλοβάμβακα, μέταλλο, ξύλο, τσιμέντο,

κεραμικά κλπ. Επισκευάζει κοιλώματα, γρατσουνιές, τρύπες σε πλαστικά, μεταλ-

λικά και ξύλινα σκάφη, σωληνώσεις, ηλεκτρικούς συνδέσμους, δεξαμενές μη πό-

σιμου νερού, νεροχύτες, πισίνες, κλπ. 

ARALDITE INSTANT CLEAR ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Εποξειδική κόλλα 2 συστατικών - 90 δευτερολέπτων Σύριγγα 24ml 6 75-00-000605

Εποξειδική κόλλα δύο συστατικών, υπέρταχείας πήξεως (90 δευτερολέπτων).Προ-

σφέρει εξαιρετικά γρήγορη και ισχυρή συγκόλληση. Όταν στεγνώσει γίνεται δια-

φανής. Δεν περιέχει διαλύτες, είναι αδιάβροχη, έχει μεγάλη αντοχή στο κρύο και 

στη θερμοκρασία (-50oC- 65oC). Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες. Μπο-
ρεί να βαφτεί και να τριφτεί.

Εφαρμογές: Κολλάει κεραμικά, ξύλα, γυαλί, μέταλλα, τσιμέντο, δέρματα, χαρτόνια

σκληρά πλαστικά, υφάσματα και λάστιχα.

CONTACT C113 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Βενζινόκολλα γενικής χρήσης Blister 80ml 12 75-00-001506

Βενζινόκολλα γενικής χρήσης για ισχυρές συγκολλήσεις στην οικοδομή, υποδη- Display Box 80ml 25 75-00-001508

ματοποιία, ξυλουργική, επισκευές στο σπίτι, hobby. Φθάνει στο 75% της δύναμής 200ml 24 75-00-001500

της σε 15-25 λεπτά, προσφέροντας άμεση και ισχυρή συγκόλληση. 500ml 24 75-00-001501

Εφαρμογές: Κολλάει ξύλο, νοβοπάν, πάνελ, δέρματα, λάστιχο, φελλό, χαρτί μέταλ- 1lt 12 75-00-001502

λα, σκληρό PVC, πλαστικά κλπ μεταξύ τους και σε ξύλινες, μεταλλικές επιφάνειες,

MDF κλπ.

ARALDITE RAPID ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Εποξειδική κόλλα 2 συστατικών - 10 λεπτών Σωληνάρια 2x15ml 6 75-00-000611

Δεν περιέχει διαλύτες, είναι αδιάβροχη, έχει μεγάλη αντοχή στο κρύο στη θερμο- Σύριγγα 24ml 6 75-00-000607

κρασία (-20oC- +75oC). Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες. Μπορεί να 
βαφτεί και να τριφτεί.

Εφαρμογές: Κολλάει κεραμικά, ξύλα, γυαλί, μέταλλα, τσιμέντο, δέρματα, χαρτό-

νια, σκληρά πλαστικά, υφάσματα και λάστιχα.
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ARALDITE PRECISION ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Εποξειδική κόλλα 2 συστατικών - 4 ωρών 

Πολύ δυνατή εποξειδική κόλλα δύο συστατικών, αργής πήξεως (4 ωρών) ιδανική για Σωληνάρια 2x15ml 6 75-00-003311

μεγάλες επιφάνειες και δύσκολες συναρμολογήσεις αφού τα αντικείμενα προς συ- Σύριγγα 24ml 6 75-00-000609

γκόλληση μπορούν να επανατοποθετηθούν για 30 – 50 λεπτά πριν τη τελική συγκόλ-

ληση. Δεν περιέχει διαλύτες, είναι αδιάβροχη, έχει μεγάλη αντοχή στο κρύο και στη 

θερμοκρασία (-50oC - +65oC).Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες.
Μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί.

Εφαρμογές: Κολλάει κεραμικά, ξύλα, γυαλί, μέταλλα, πέτρες, τσιμέντο, δέρματα, χαρ-

τόνια, σκληρά πλαστικά, υφάσματα και λάστιχα.

ARALDITE RAPID CERAMIC AND GLASS ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Εποξειδική κόλλα γυαλιού και κεραμικών 2 συστατικών - 10 λεπτών Σωληνάρια 2x15ml 6 75-00-000946

Ειδική εποξειδική κόλλα δύο συστατικών γρήγορης πήξεως (10 λεπτών) για συγκολλή-

σεις κεραμικών και γυαλιού. Δεν περιέχει διαλύτες, είναι αδιάβροχη και έχει μεγάλη

αντοχή στο κρύο στη θερμοκρασία  (-50oC - +65oC).Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς
επιφάνειες. Όταν στεγνώσει γίνεται διαφανής. Μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί.

Εφαρμογές: Κολλάει κεραμικά, γυαλί, κρύσταλλα, πορσελάνες, κοσμήματα κλπ.

ARALDITE RAPID STEEL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Εποξειδική κόλλα μετάλλων 2 συστατικών - 45 λεπτών Σωληνάρια 2x15ml 6 75-00-000680

Ισχυρή εποξειδική κόλλα δύο συστατικών για συγκολλήσεις μετάλλων. Εχει μεταλλικό

γκρι χρώμα γιατί περιέχει ανοξείδωτο μέταλλο, δεν περιέχει διαλύτες και δεν σκουριά-

ζει. Είναι αδιάβροχη, έχει μεγάλη αντοχή στο κρύο και στη θερμοκρασία 

(-40oC- +70oC). Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες.Μπορεί να βαφτεί και να
τριφτεί.

Εφαρμογές: Κολλάει μέταλλα όπως ανοξείδωτο, αλουμίνιο, σίδερο, χαλκό κλπ.

BOSTIK HARD PLASTICS  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Κόλλα σκληρών πλαστικών Blister 20ml 6 75-00-000619

Ισχυρή, γρήγορη, διαφανής κόλλα σκληρών πλαστικών. ‘Έχει υψηλή αντοχή στην

υγρασία, στα περισσότερα οικιακά χημικά και καθαριστικά. Είναι ιδανική για επι-

σκευές στο σπίτι, στο εργαστήριο, DIY, στο γραφείο και στην εξοχή.

Εφαρμογές: Συγκολλήσεις των περισσότερων σκληρών πλαστικών (π.χ. PVC-U, ABS, 

σκληρή πολυστερίνη).Συγκολλήσεις διάφανων πλαστικών,ξύλων, μετάλλων,δερμάτων.

BOSTIK SOFT PLASTICS  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Κόλλα μαλακών πλαστικών Blister 20ml 6 75-00-000620

Δυνατή, γρήγορη, αδιάβροχη, διαφανής κόλλα ειδική για συγκολλήσεις των περισσό-

τερων μαλακών πλαστικών (π.χ. μαλακό PVC). Μετά τη συγκόλληση παραμένει ελα-

στική. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ περιέχει μπάλωμα PVC.

Εφαρμογές: Ιδανική για επιδιορθώσεις σε παιδικές φουσκωτές βάρκες, 

μπάλες και στρώματα θαλάσσης. 

EASY GLUE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαφανής κόλλα γενικής χρήσης Display Box 12ml 28 75-00-002016

Διαφανής κόλλα γενικής χρήσης με πολύ μεγάλη δύναμη συγκόλλησης. Στεγνώνει Blister 12ml 18 75-00-002010

γρήγορα και είναι ιδανική για πολλές χρήσεις στο σπίτι, στο γραφείο και στο σχολείο. Blister 33ml 10 75-00-002011

Δεν σκεβρώνει το χαρτί.

Εφαρμογές:Κολλάει χαρτί,χαρτόνι,ξύλο,ύφασμα,δέρμα,φελλό,κεραμικά,μέταλλο,PVC

κλπ.Ιδανική για χειροτεχνίες, κατασκευές, μακέτες, μοντάζ κλπ.Κατάλληλη για ετικέτες.

PL BOOK ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Κόλλα χαρτιού και βιβλιοδεσίας 1kg 12 75-00-001730

Υψηλής ποιότητας θερμοπλαστική κόλλα PVAC, κατάλληλη για ισχυρή και ελαστική

συγκόλληση βιβλιοδεσίας. Είναι παχύρρευστη, δεν συρρικνώνεται και όταν στεγνώσει

γίνεται διαφανής.

Εφαρμογές:Βιβλιοδεσία, ράχες βιβλίων. Κολλάρισμα υφασμάτων και τεχνητών φυτών.

Κολλάει χαρτί, χαρτόνι και ύφασμα.

EASY TACK & BOSTIK BLUE TACK ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Μαστίχη στερέωσης Φάκελλος 12 75-00-002050

Κολλητική μαστίχη στερέωσης. Είναι ο πιο εύκολος, καθαρός και ασφαλής τρόπος για Φάκελλος 72 75-00-000100

να αντικαταστήσετε τις πινέζες και τις κολλητικές ταινίες σε πολλές εφαρμογές στο 

σπίτι, στο γραφείο και στο σχολείο. Μετά τη χρήση του απομακρύνεται χωρίς να αφή-

νει λεκέδες και ξαναχρησιμοποιείται.

Εφαρμογές: Στερεώνουν αφίσες, κάρτες, παιδικές ζωγραφιές,διακοσμητικά για πάρτυ,

χάρτες, μηνύματα κλπ. Κρατούν στη θέση τους τηλέφωνα, πληκτρολόγια, διακοσμητι-

κά γραφείου, φωτογραφίες σε άλμπουμ, βίδες στο κατσαβίδι, εξαρτήματα μοντελισμού

κατά τη διάρκεια κατασκευής η βαψίματος.Είναι προϊόντα μη τοξιξά, δεν είναι κατάλ-

ληλα για παιδιά κάτω των 5 χρονών γιατί μπορεί να κοπούν σε μικρά κομμάτια.
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DECOR XYLOFARM AQUA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Συντηρητικό βερνίκι εμποτισμού ξύλου νερού Λευκό 750ml 12 75-00-005595

Συντηρητικό βερνίκι ξύλου, εμποτισμού, με βάση ακρυλικά γαλακτώματα, νέας τεχνολογίας, Καρυδιά 2.5Lt 4 75-00-005631

φιλικότερο προς το περιβάλλον για προστασία, συντήρηση και βαφή του ξύλου. Περιέχει ει-

δικά πρόσθετα και διεισδύει βαθιά στο ξύλο για προστασία από μύκητες, παράσιτα,σκου-

λήκια, έντομα (σαράκι κλπ), καθώς και φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την 

ηλιακή ακτινοβολία. Δεν επιτρέπει το μαύρισμα του ξύλου. Είναι υδροαπωθητικό, δεν ξεφλου-

δίζει, δεν σπάει με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται τρίψιμο, δεν φουσκώνει χάρη στη μεγάλη 

ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου. Είναι κατάλληλο για εσω-

τερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογές: Συνολική προστασία, βαφή και περιποίηση σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές

όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, ξύλινους φράκτες, πέργκολες,

ξυλεία στέγης, καδρόνια στήριξης και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια. Συντήρηση και ανανέωση σε

υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.

Απόδοση: 8-12 m2/Lt 
XYLOFARM AQUA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ξυλοπροστατευτικό διαποτισμού νερού Διαφανές 750ml 12 75-00-005585

Ξυλοπροστατευτικό υλικό διαποτισμού υδατικής βάσης, φιλικότερο προς το περιβάλλον, νέας

τεχνολογίας, με ειδική σύνθεση που ενεργεί σε βάθος για βαφή και προστασία ξύλου από μύ-

κητες, παράσιτα και έντομα (σαράκι κλπ). Δεν επιτρέπει το μαύρισμα του ξύλου. Περιέχει ει-

δικά πρόσθετα για ελαχιστοποίηση του φουσκώματος του ξύλου. Για την προστασία του ξύ-

λου από εξωτερικές συνθήκες, συνιστάται συντηρητικό βερνίκι τύπου DÉCOR XYLOFARM 

ή βερνίκι εξωτερικής χρήσης FLOOR & DECK.

Εφαρμογές: Προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως ξυλεία στέγης, καδρόνια 

στήριξης, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεπενδύσεις κλπ. από διάφορες ποικιλίες μυκήτων,

παρασίτων και των διαφόρων εντόμων που καταστρέφουν το ξύλο. Συντήρηση παλιών ξύλι-

νων κατασκευών και επίπλων.Για προσβεβλημένα από σαράκι ξύλα συνιστάτι το 

XYLOFARM KILLER.

Απόδοση: 7 - 9 m2/Lt 
XYLOFARM SPRAY ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ξυλοπροστατευτικό διαποτισμού σε spray Διαφανές 400ml 12 75-00-005504

Ξυλοπροστατευτικό υλικό διαποτισμού ειδικής σύνθεσης που ενεργεί σε βάθος για βαφή και

προστασία του ξύλου από μύκητες, παράσιτα και έντομα (σαράκι κλπ). Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ σε

spray καθιστά πολύ εύκολη και γρήγορη την εφαρμογή του ειδικά σε σημεία που προσεγγίζο-

νται δύσκολα. Δεν επιτρέπει το μαύρισμα του ξύλου. Περιέχει ειδικά πρόσθετα για ελαχιστο-

ποίηση του φουσκώματος του ξύλου. Για την προστασία του ξύλου από εξωτερικές συνθήκες,

συνιστάται συντηρητικό βερνίκι τύπου DECOR XYLOFARM ή βερνίκη εξωτερικής χρήσης

FLOOR & DECK.

Εφαρμογές: Προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως ξυλεία στέγης, καδρόνια 

στήριξης, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεπενδύσεις κλπ. από διάφορες ποικιλίες μυκήτων,

παρασίτων και των διαφόρων εντόμων που καταστρέφουν το ξύλο. Συντήρηση παλιών ξύλι-

νων κατασκευών και επίπλων. Για προσβεβλημένα από σαράκι ξύλα συνιστάται το XYLO

FARM KILLER SPRAY.

Απόδοση: 8 - 10 m2/Lt
XYLOFARM KILLER PROFESSIONAL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Συμπυκνωμένο σαρακοκτόνο ξυλοπροστασίας Σπρέυ 200ml 12 75-00-005584

Εξαιρετικά ισχυρό συμπυκνωμένο σαρακοκτόνο, ειδικής σύνθεσης που ενεργεί σε βάθος για

θεραπεία του ξύλου. Σκοτώνει μύκητες, παράσιτα και έντομα που έχουν προσβάλει το ξύλο.

Απόδοση: 8-10 m2/Lt 
STRIPP & CLEAN ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών 450gr 18 75-00-005601

Ισχυρό διαβρωτικό με νέα δυνατή χημική σύνθεση. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και απο- 900gr 12 75-00-005600

μακρύνει γρήγορα και εύκολα παλιά βερνίκια και χρώματα. Δεν επηρεάζει την αρχική επιφά-

νεια και μετά τη χρήση του η επιφάνεια μπορεί να περαστεί καινούργιο χέρι χρώματος ή βερ-

νικιού. Είναι παχύρρευστο με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται και σε κάθετες επιφάνειες. 

Εφαρμογές: Απομάκρυνση παλιών βερνικιών, πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων, λάκκας

νίτρου και πολυουρεθάνης, βερνικοχρωμάτων, από διάφορες επιφάνειες όπως ξύλα, μέταλλα

και τοίχους. Ενδείκνυται για καθαρισμό παλιών τοίχων, ταβανιών, πορτών, παραθύρων,

παραθύρων, κιγκλιδωμάτων κλπ.

Απόδοση: 2–3 m2/kg
T-WAX ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Προστατευτικό κερί ξύλων 500ml 18 75-00-005620

Προστατευτικό και καθαριστικό με βάση φυσικό κερί μέλισσας, carnauba wax, συνθετικά κε-

ρια και σιλικόνη, ιδανικό για συντήρηση και γυάλισμα επίπλων και ξύλινων επιφανειών. Η

ειδική του σύνθεση επιτρέπει την απομάκρυνση σκόνης, αποτυπώματα από δάχτυλα κλπ

Εφαρμογές: Προστατεύει και γυαλίζει βερνικωμένες και μη βερνικωμένες ξύλινες επιφάνειες, 

λακαρισμένες επιφάνειες, κεραμικά πλακάκια, ταπετσαρίες βινυλίου, δέρματα και μέταλλα.

Προστατεύει και συντηρεί παραδοσιακά έπιπλα και αντίκες.

Απόδοση:50-200gr/m2
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DECK OIL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Η ιδανική προστασία και συντήρηση καταστρωμάτων teak 750ml 16 75-00-005650

Ο ιδανικός τρόπος προστασίας και συντήρησης εξωτερικών ξύλινων καταστρωμάτων-deak

κήπων και σκαφών.Η ειδική του σύνθεση βασισμένη στην παραδοσιακή σκανδιναβική 

συνταγή με μοναδικό συνδυασμό τριών ελαιών προσφέρει μεγαλύτερης διάρκειας προστα-

σία σε σύγκριση με τα παραδοσιακά ΤΕΑΚ OIL. Εισχωρεί στους πόρους του ξύλου και 

αντικαθιστά τα φυσικά έλαια και ρητίνες που χάνονται με το πέρασμα του χρόνου. Είναι 

υδροαπωθητικό και περιέχει ειδικά φίλτρα UV που προστατεύουν τα ξύλα από όλες τις 

καιρικές συνθήκες.

Εφαρμογές:Κατάλληλο για υψηλής ποιότητας καταστρώματα teak σκαφών και πλοίων και 

για όλους τους τύπους ξύλινων καταστρωμάτων, κήπου, πισίνας, θάλασσας. Κατάλληλο 

για σκληρά ξύλα όπως teak, ιρόκο, μεράντι καθώς και για άλλα είδη ναυτιλιακής ξυλείας.

Απόδοση: 10-14m2/Lt

GARDEN FURNITURE OIL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ιδανική προστασία και συντήρηση επίπλων κήπου teak 750ml 16 75-00-005652

O ιδανικός τρόπος προστασίας και συντήρησης επίπλων κήπου από σκληρά ξύλα όπως

teak, ιρόκο κλπ. Η ειδική του σύνθεση με μοναδικό συνδυασμό λαδιού με κερί προσφέρει

μεγαλύτερης διάρκειας προστασία σε σύγκριση με τα παραδοσιακά TEAK OIL. Εισχωρεί

στους πόρους του ξύλου και αντικαθιστά τα φυσικά έλαια και ρητίνες που χάνονται με το 

πέρασμα του χρόνου.Είναι υδροαπωθητικό και περιέχει ειδικά UV φίλτρα που προστατεύ-

ουν τα ξύλα από όλες τις καιρικές συνθήκες.

Εφαρμογές: Αναζωογονεί το χρώμα ξεθωριασμένων επίπλων κήπου όπως τραπέζια και 

καρέκλες. Η εφαρμογή του σε τακτά χρονικά διαστήματα προστατεύει τα έπιπλα κήπου 

από το γκριζάρισμα και εξασφαλίζει την διατήρηση του αρχικού τους χρώματος. 

Κατάλληλο για όλα τα σκληρά ξύλα όπως teak, ιρόκο, μεράντι κλπ. 

Απόδοση: 10 – 14m2/Lt
TEAK CLEANER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Αναζωογονητικό-καθαριστικό ξύλων teak Σπρέυ 500ml 12 75-00-005619

Ειδικό καθαριστικό για ξύλα teak καθώς και για σκληρή και εξωτική ξυλεία, (μαόνι,ιρόκο 

κλπ). Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό χωρίς να καταστρέφει το ξύλο. Τα ξύλα teak καθώς

και εξωτικά σκληρά ξύλα πρέπει να καθαριστούν πριν περαστούν με Teak Oil. Ισχυρά και

μη κατάλληλα καθαριστικά μπορεί να καταστρέψουν αυτά τα ακριβά είδη ξυλείας. Ο καθα-

ρισμός με επακόλουθη απολίπανση με διαλυτικό βοηθούν την ποιότητα της συγκόλλησης

ειδικών ξύλων από teak.

Εφαρμογές: Ιδανικό για ξύλινα καταστρώματα σπιτιών και σκαφών αναψυχής καθώς και 

για έπιπλα κήπου και βεράντας. Καθαρισμός παλαιωμένης και λεκιασμένης ξυλείας.

TEAK OIL SPRAY ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Προστατευτικό λάδι για ξύλα teak Σπρέυ 400ml 12 75-00-005617

Το ολλανδικό TEAK OIL, γνωστό για τις ναυτιλιακές του εφαρμογές, προσφέρει ιδανική 900ml 16 75-00-005610

συντήρηση και προστασία σκληρών κυρίως ξύλων όπως teak, μαόνι,ιρόκο κλπ. Η ειδική

σύνθεση λαδιού σε συνδυασμό με κερί και ειδικές συνθετικές ρητίνες προσφέρουν εξαιρε-

τική διείσδυση και προστασία του ξύλου. Δεν δημιουργεί φιλμ, είναι άχρωμο και προσφέ-

ρει εξαιρετικό φινίρισμα αναδεικνύοντας την φυσική όψη του ξύλου.

Εφαρμογές: Ναυτιλιακές εφαρμογές (ξύλινα καταστρώματα και κάθε ξύλινη κατασκευή 

πλοίων και σκαφών αναψυχής). Συντήρηση επίπλων κήπου και βεράντας που έχουν ξεθω-

ριάσει με την πάροδο του χρόνου ή εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, επίπλων εσωτερικού

χώρου που έχουν ξεθωριάσει εξαιτίας της κεντρικής θέρμανσης και της ξηρής ατμόσφαιρας

Φινίρισμα κάθε καινούργιας ξύλινης κατασκευής για φυσική όψη χωρίς βερνίκι.

Απόδοση: 10 – 14m2/Lt
TEMPO ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού 200gr 12 75-00-007060 Teak

Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού κατάλληλος για επιδιορθώσεις ελαττωματικών σημείων ξύλι- 200gr 12 75-00-007058 Δρυς

νων επιφανειών. Η ειδική του σύνθεση εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα Καρυδιά σκουρόχρωμη

και γέμισμα χωρίς συρρίκνωση και σκασίματα. Στεγνώνει γρήγορα και δίνει λεία και σκλη- 200gr 12 75-00-007053

ρή επιφάνεια με εξαιρετικό φινίρισμα. Μπορεί να βερνικωθεί και να βαφτεί. Είναι ιδανικός 200gr 12 75-00-007052 Καστανιά

για επαγγελματικές εφαρμογές εσωτερικής χρήσης. 200gr 12 75-00-007065 Κερασιά

Εφαρμογές: Επιδιορθώνει σκασίματα, ξεφλουδίσματα, τρύπες, ατέλειες σε κάθε ξύλινη Μαόνι ανοιχτόχρωμο

επιφάνεια όπως μασίφ μαλακά και σκληρά ξύλα, MDF, ξύλινα πάνελ, καπλαμά, νοβοπάν, 200gr 12 75-00-007054

φορμάικα. Είναι κατάλληλος για επιδιορθώσεις σε έπιπλα, πόρτες, ξύλινες επενδύσεις Μαόνι σκουρόχρωμο

τοίχων και οροφών κλπ. 200gr 12 75-00-007055

200gr 12 75-00-007057 Ορεγκον

Πεύκο ανοιχτόχρωμο

200gr 12 75-00-007050

Λευκό (για μελαμίνες και λακαριστά)

200gr 12 75-00-007064
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MEGAFOAM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Αφρός πολυουρεθάνης επαγγελματικός 300ml 12 75-00-009401

Αφρός πολυουρεθάνης υψηλών προδιαγραφών, ενός συστατικού, διογκούμενος, έτοιμος 750ml 12 75-00-009400

προς χρήση, με πολύ μεγάλη ικανότητα γεμίσματος. Προσφέρει έως και μεγαλύτερη από-

δοση από τους κοινούς αφρούς. Είναι φιλικός προς το περιβάλλον και το χρήστη με λιγό-

τερο προωθητικό αέριο. Ισχυρός με εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα δομικά υποστρώματα.

Δεν συρρικνώνεται μετά τη σκλήρυνση 

Εφαρμογές: Τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών. Γέμισμα μεγάλων αρμών

και ανοιγμάτων οικονομικά, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σφράγισμα δομικών στοιχείων

για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Μόνωση για ηλεκτρικές καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές

εγκαταστάσεις.

Απόδοση: 750ml αποδίδουν μέχρι 45Lt 

MEGAFOAM GUN ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Αφρός πολυουρεθάνης επαγγελματικός πιστολιού 750ml 12 75-00-009405

Αφρός πολυουρεθάνης υψηλών προδιαγραφών ενός συστατικού, διογκούμενος,επαγγελ-

ματικής χρήσης που χρησιμοποιείται με το ειδικό πιστόλι πολυουρεθάνης. Προσφέρει 

ελεγχόμενη διόγκωση και μέχρι 15% μεγαλύτερη απόδοση από τους κοινούς αφρούς. Είναι

φιλικός προς το περιβάλλον και το χρήστη με λιγότερο προωθητικό αέριο. Είναι ισχυρός 

και έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα δομικά υποστρώματα. Δεν συρρικνώνεται μετά τη

τη σκλήρυνση.

Εφαρμογές: Τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών. Γέμισμα μεγάλων αρμών

και ανοιγμάτων οικονομικά, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σφράγισμα δομικών στοιχείων

για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Μόνωση για ηλεκτρικές καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές

εγκαταστάσεις.

Απόδοση: 750ml αποδίδουν μέχρι 45Lt 

MEGAFOAM LOW EXPANSION ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Αφρός πολυουρεθάνης επαγγελματικός χαμηλής διόγκωσης πιστολιού με ειδικό πιστόλι πολυουρεθάνης

Αφρός πολυουρεθάνης υψηλών προδιαγραφών χαμηλής διόγκωσης, ενός συστατικού, διο- 750ml 12 75-00-009409

γκούμενος, επαγγελματικής χρήσης.Προσφέρει μεγάλη οικονομία χάρη στη χαμηλή του διό-

γκωση (μικρότερη από 50%). Είναι φιλικός προς το περιβάλλον και το χρήστη με λιγότερο 750ml 12 75-00-009411

προωθητικό αέριο. Ισχυρός με εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα δομικά υποστρώματα.

Δεν συρρικνώνεται μετά τη σκλήρυνση.

Εφαρμογές: Τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών. Γέμισμα μεγάλων αρμών

και ανοιγμάτων οικονομικά, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σφράγισμα δομικών στοιχείων

για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Μόνωση για ηλεκτρικές καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές

εγκαταστάσεις.

Απόδοση: 750ml αποδίδουν μέχρι 40Lt 

TX TRADE PU FOAM Αφρός πολυουρεθάνης ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Αφρός πολυουρεθάνης υψηλών προδιαγραφών, ενός συστατικού, διογκούμενος, έτοιμος 650ml 12 75-00-009410

προς χρήση, με πολύ μεγάλη ικανότητα γεμίσματος. Είναι φιλικός προς το περιβάλλον και

το χρήστη με λιγότερο προωθητικό αέριο. Είναι ισχυρός και έχει εξαιρετική πρόσφυση  σε

όλα τα δομικά υποστρώματα.Δεν συρρικνώνεται μετά τη σκλήρυνση.

Εφαρμογές: Τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών. 

Γέμισμα μεγάλων αρμών και ανοιγμάτων οικονομικά, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σφρά-

γισμα δομικών στοιχείων για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Μόνωση για ηλεκτρικές καλω-

διώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Απόδοση: 650ml αποδίδουν μέχρι 38Lt 

GUN & FOAM CLEANER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Καθαριστικό πολυουρεθάνης - πιστολιού 500ml 12 75-00-009408

Ειδικό καθαριστικό πιστολιών και αφρών πολυουρεθάνης. Ο σωστός καθαρισμός του πι-

στολιού και η κατάλληλη χρήση του προϊόντος εμποδίζει το φράξιμο του πιστολιού και εί-

ναι εγγύηση για την καλή λειτουργία του. Περιέχει ασφαλές προωθητικό αέριο και δεν 

βλάπτει το όζον.

Εφαρμογές: Καθαρισμός πιστολιών πολυουρεθάνης. Καθάρισμα του στομίου και της βαλ-

βίδας της φιάλης αφρού πολυουρεθάνης, απομακρύνοντας το μη πολυμερισμένο αφρό.

FOAM GUN ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης 1 75-00-008221

Πιστόλι αφρού εύχρηστο και οικονομικό με πλαστικό σκελετό.

DESIGN FOAM GUN ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης 1 75-00-008222

Πιστόλι αφρού εύχρηστο, υψηλών προδιαγραφών μεγάλης αντοχής  με μεταλλικό σκελετό.
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TOPSIL MARINE AQUARIUM Ενισχυμένη σιλικόνη θαλάσσης ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Σιλικόνη εξαιρετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η ειδική της σύνθεση προσφέρει μεγάλη αντοχή Διάφανη 280ml 12 75-00-004029

στην θερμοκρασία (–600C - +1800C), αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, υψηλές μηχανικές ιδιότητες

και εξαιρετική συγκόλληση πάνω στις περισσότερες επιφάνειες. Παραμένει πάντα ελαστική. Για 

πορώδεις επιφάνειες ενδείκνυται η χρήση primer PU 900.

Εφαρμογές: Σφραγίσεις σε τοποθετήσεις τζαμιών και υαλοπετασμάτων. Κατασκευή ενυδρείων. 

Σφραγίσεις αρμών σε κτίρια και σκάφη. Ελαστικές συγκολλήσεις σε τοποθετήσεις τζαμιών και με-

ταλλικών κατασκευών. Σφραγίσεις σε ψυκτικούς θαλάμους, κλιματιστικά συστήματα και container. 

Σφραγίσεις σε ναυπηγικές εφαρμογές.

BONDFLEX TURBO HYBRID Σφραγιστική κόλλα για όλα τα υλικά, τεχνολογίας MS HYBRID ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

polymer Λευκή 290ml 12 75-00-004218

Υψηλής ποιότητας κατασκευαστική κόλλα και σφραγιστικό για κάθε χρήση νέας τεχνολογίας. Εξαι- Μαύρη 290ml 12 75-00-004221

ρετική δύναμη συγκόλλησης με 100% αδιάβροχη σφράγιση. Κατάλληλη για όλα τα υλικά και όλες

τις επιφάνειες. Βάφεται με ακρυλικά και αλκυδικά χρώματα. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες.

Εφαρμογές: Κατάλληλη για συγκολλήσεις, κατασκευές και σφραγίσεις σχεδόν κάθε υλικού σε όλα

τα συνήθη υποστρώματα. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατάλληλη για χώρους

με υγρασία. 

Κολλάει: Γυαλί, καθρέφτες, πλαστικά, τούβλα, φυσικές πέτρες, μπετόν, ξύλο, σίδηρο και πολλά άλ-

λα μέταλλα, σοβατεπί, πηχάκια, περβάζια, επενδύσεις (πάνελς), μονωτικά πάνελ, γυψοσανίδες,

διακοσμητικά πλαίσια.

Σφραγίζει: Ενώσεις, αρμούς, ρωγμές ή ραγίσματα στην κουζίνα και το μπάνιο, αρμούς και ενώσεις

σε οροφές, υδρορροές, σωλήνες αποχέτευσης, καμινάδες, υαλοπίνακες.

ALL FIX Σφραγιστικό-συγκολλητικό M-S polymer για κάθε εφαρμογή ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Σφραγιστικό υψηλής ποιότητας, νέας τεχνολογίας πολυμερών, Μ-S POLYMER. Προσφέρει υψηλή Διάφανη 290ml 12 77-05-004253

δύναμη συγκόλλησης, χωρίς primer (ακόμα και σε υγρές επιφάνειες). Είναι εξαιρετικά ελαστικό και

χημικά ουδέτερο, με μεγάλη αντοχή στις ακτίνες UV και στα περισσότερα χημικά. Οικολογικό χω-

ρίς ισοκυανικά και διαλύτες, χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές στον κατασκευαστικό-οικοδομι-

κό χώρο, αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγική, αεροναυπηγική όπου απαιτείται εξαιρετικά ισχυρή 

συγκόλληση ή ισχυρή και ελαστική σφράγιση.

Εφαρμογές: Κολλάει πέτρα, τσιμέντο, μάρμαρο, γρανίτη, ασβεστόλιθο, φελλό, πολυστερίνη, γύψινα

στοιχεία, γυαλί, καθρέφτες, πορσελάνη, πλακάκια, μέταλλα, χαλκό, αλουμίνιο, PVC, πολυκαρβονι-

κά, ξύλο, καπλαμά, MDF. Σφράγιση οικοδομικών αρμών κάθε είδους.

NEUTROSEAL Ενισχυμένη αντιμουχλική ουδέτερη σιλικόνη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ουδέτερη σιλικόνη, αντιμουχλική, πολύ ελαστκή, ενός συστατικού, εξαιρετικών τεχνικών προδια- Διάφανη 310 ml 12 75-00-004016

γραφών. Εχει μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες και διατηρεί για πάντα το χρώμα της. Προ- Λευκή 310 ml 12 75-00-004015

σφέρει εξαιρετική συγκόλληση πάνω στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες.

Εφαρμογές: Σφραγίσεις αρμών μπάνιου, κουζίνας και γενικά κάθε είδους κατασκευαστικό και οικο-

δομικό αρμό. Σφραγίσεις μεταξύ βερνικωμένου ξύλου και τζαμιού και μεταξύ PVC και τζαμιού. 

Σφραγίσεις πολυκαρβονικών και πολυακρυλικών πανέλων και σε τοποθετήσεις τζαμιών. Σφραγί-

σεις σε εγκαταστάσεις κλιματιστικών και θαλάμων ψύξης.

MEGASIL BATH & KITCHEN Όξινη σιλικόνη για μπάνια και κουζίνες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Όξινη σιλικόνη ενός συστατικού, πολύ ελαστική, εξαιρετικών τεχνικών προδιαγραφών. Είναι κατάλ- Διάφανη 280 ml 12 75-00-004009

ληλη για σφραγίσεις αρμών σε μπάνια και κουζίνες όπου απαιτείται πολύ υψηλή αντοχή στην Λευκή 280 ml 12 75-00-004008

υγρασία και στην ανάπτυξη μούχλας. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες, μεγάλη

αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες και διατηρεί το χρώμα της αναλλοίωτο. Για πορώδεις επιφάνειες

συνιστάται η χρήση primer PU 900 ή PRIMACRYL DUR.

Εφαρμογές: Σφράγιση αρμών σε κουζίνες και μπάνια Σφράγιση αρμών περιμετρικά σε μπανιέρες

και ντους, νεροχύτες και πάγκους εργασίας, τουαλέτες και νιπτήρες. Σφράγιση αρμών σε περιοχές

όπου υπάρχει περίπτωση ανάπτυξης μούχλας. Δεν είναι κατάλληλη για σφράγιση ενυδρείων.

MEGASIL PROFESSIONAL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Σιλικόνη γενικής χρήσης επαγγελματικών προδιαγραφών Διάφανη 280ml 25 75-00-004006

Όξινη, υψηλής ποιότητος, επαγγελματικών προδιαγραφών σιλικόνη 100% ενός συστατικού, με εξαι- Λευκή 280ml 25 75-00-004005

ρετική ελαστικότητα και αντιμουχλική δράση. Είναι κατάλληλη για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων.

Έχει μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες και εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες. Για

πορώδεις επιφάνειες συνιστάται η χρήση primer PU 900 ή PRIMACRYL DUR.

Εφαρμογές:  Σφραγίσεις οικοδομικών αρμών όπως σε παράθυρα, κρύσταλλα, κουφώματα. Σφραγί-

σεις αρμών σε είδη υγιεινής, μεταλλικές κατασκευές, λυόμενα κλπ. Σφραγίσεις αρμών στο ναυπη-

γικό χώρο.

MEGASIL Σιλικόνη γενικής χρήσης ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Όξινη 100% σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών, ενός συστατικού, αντιμουχλική, με μεγάλη ελαστικό- Διάφανη 280ml 25 75-00-004002

τητα. Εχει μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες και εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες. Λευκή 280ml 25 75-00-004000

Για πορώδεις επιφάνειες συνιστάται η χρήση primer PU 900 ή PRIMACRYL DUR. Καφέ 280ml 25 75-00-004004

Εφαρμογές: Σφραγίσεις οικοδομικών αρμών όπως σε παράθυρα, κρύσταλλα, κουφώματα. Σφραγί- Μαύρη 280ml 25 75-00-004001

σεις αρμών σε είδη υγιεινής, μεταλλικές κατασκευές, λυόμενα κλπ. Γκρι 280ml 25 75-00-004003
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MEGACRYL PROFESSIONAL ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ελαστομερής ακρυλική μαστίχη επαγγελματικών προδιαγραφών. Λευκή 280ml 25 75-00-004102

Υψηλής ποιότητας επαγγελματικών προδιαγραφών ελαστομερής ακρυλική μαστίχη Λευκή 600ml 15 75-00-004104

ενός συστατικού ιδανική για τη σφράγιση οικοδομικών αρμών. Προσφέρει εύκολη Καφέ 280ml 25 75-00-004105

εφαρμογή και πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά πορώδη υλικά. Το χρώμα της μένει

αναλλοίωτο. Όταν στεγνώσει είναι υγράντοχη και μπορεί να βαφτεί.

Εφαρμογές: Σφράγιση οικοδομικών αρμών ιδιαίτερα μεταξύ πορωδών υλικών. Σφρά-

γιση αρμών μεταξύ τοίχου και πορτών ή παραθύρων. 

Σφράγιση αρμών διαστολής μέχρι 15%. Σφράγιση αλουμινοκατασκευών. 

MEGACRYL Ελαστομερής ακρυλική μαστίχη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Υψηλής ποιότητας ελαστομερής ακρυλική μαστίχη ενός συστατικού ιδανική για τη Λευκή 280ml 25 75-00-004130

σφράγιση οικοδομικών αρμών. Προσφέρει εύκολη εφαρμογή και πολύ καλή πρόσφυ-

ση σε πολλά πορώδη υλικά. Το χρώμα της μένει αναλλοίωτο. Οταν στεγνώσει είναι 

υγράντοχη και μπορεί να βαφτεί.

Εφαρμογές:Σφράγιση οικοδομικών αρμών ιδιαίτερα μεταξύ πορωδών υλικών.Σφράγι-

ση αρμών μεταξύ τοίχου και πορτών ή παραθύρων. Σφράγιση αλουμινοκατασκευών.

PRIME FLEX Ελαστομερής ακρυλικός στόκος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Έτοιμος για χρήση, λευκός ελαστομερής ακρυλικός στόκος ειδικής χημικής σύνθεσης 800gr 12 75-00-007007

με βάση καθαρές ακρυλικές ρητίνες. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, αντοχή στην υγρα-

σία και υψηλή ελαστικότητα. Διατηρεί την ελαστικότητα του ακόμα και σε μεγάλες με-

ταβολές της θερμοκρασίας. Έχει μεγάλη αντοχή στις ακτίνες UV. Εμφανίζει μικρή 

συρρίκνωση χωρίς σκασίματα. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογές: Σφράγιση οριζόντιων και κάθετων αρμών διαστολής με κινητικότητα έως

15%. Σφράγιση οικοδομικών αρμών όπως μεταξύ τοίχου και πορτών ή παραθύρων,

προκατασκευασμένων κτιρίων, στεγανοποίηση ρωγμών ταρατσών, τοίχων κλπ.

Είναι κατάλληλος για σοβά, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, τούβλα, μπετόν, πέτρες, μέταλ-

λα, ξύλα, πορομπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ.

COLOR WOOD SEALANT Σφραγιστικό ελαστομερές για αρμούς ξύλων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Υψηλής ποιότητας σφραγιστική μαστίχη αρμών ξύλου, αλουμινίου και άλλων δομικών Δρυς 280ml 12 75-00-004044

υλικών χωρίς διαλύτες και σιλικονούχα πρόσθετα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε Οξιά 280ml 12 75-00-004045

πολλές πορώδεις επιφάνειες, PVC και αλουμίνιο. Περιέχει φίλτρα UV και διατηρεί το

χρώμα του αναλλοίωτο. Μετά τη σκλήρυνση μπορεί να τριφτεί και να περαστεί με 

διάφανα βερνίκια ξύλου–πατωμάτων.Διατίθεται σε 5 φυσικές αποχρώσεις του ξύλου.

Εφαρμογές: Σφράγιση αρμών μεταξύ τοιχοποιίας και ξύλου, αρμών μεταξύ σοβατεπί

και πατώματος ή τοίχου, αρμών κουφωμάτων ξύλου, αλουμινίου και μετάλλου, αρμών

σε μασίφ ξύλινα πατώματα και laminate. Στοκάρισμα ατελειών, ανοιγμάτων και ρωγ-

μών σε ξύλινα δάπεδα και επιφάνειες.

BRUSH SEALANT Αρμόκολλα πινέλου ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ελαστομερής θιξοτροπική αρμόκολλα πινέλου, κατάλληλη για την κάλυψη ενώσεων Μπεζ 1kg 12 75-00-001557

και αρμών σε αμαξώματα αυτοκινήτων, σε σκάφη, τροχόσπιτα, λυόμενα σπίτια κλπ.

Μπορεί να παρεμβληθεί ανάμεσα σε μεταλλικές επιφάνειες πριν το κόλλημα, το πρι-

τσίνωμα ή το βίδωμα για να αποσβαίνει τους ήχους και τριγμούς από κραδασμούς.

Στεγνώνει γρήγορα, δεν σκάει, δεν χάνει την φόρμα της και παραμένει ελαστική.

Εφαρμογές: Σε αρμούς και ενώσεις αυτοκινήτων και μεταλλικών κατασκευών. Σφρα-

γιστικό-παρέμβυσμα ανάμεσα σε μεταλλικές και άλλες επιφάνειες. Κόλλα για φίλτρα,

ελαστικά καρπέτα και ελαστικά φιλέτα. 

GASKET SEAL Σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Υψηλής ποιότητας κόκκινη σιλικόνη - αρμόκολλα, με πολύ καλή αντοχή στη θερμο- Κόκκινη 310ml 12 75-00-004037

κρασία -60oC- +300oC.Διατηρεί μόνιμα την ελαστικότητα της και έχει πολύ εύκολη Κόκκινη 80ml 12 75-00-004038

εφαρμογή.

Εφαρμογές: Δημιουργία ελαστικών παρεμβρυσμάτων – φλαντζών. Σφραγίσεις μετα-

ξύ μεταλλικών στοιχείων. Σφραγίσεις σε αντλίες και μηχανές, σε συστήματα θέρμαν-

σης, σε κουζίνες, φούρνους κλπ.

FIRE SEAL 1500oC Σφραγιστικό υψηλής θερμοκρασίας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Υψηλής ποιότητας στεγανωτικό σε μορφή πάστας με εξαιρετική αντοχή στη θερμο- Μαύρο 310ml 12 75-00-004040

κρασία μέχρι 1500oC. Δεν σπάει και δεν θρυμματίζεται μετά το στέγνωμα. Δεν περιέ-
χει αμίαντο.

Εφαρμογές: Σφράγιση αρμών και ανοιγμάτων σε περιοχές που υπόκεινται σε υψηλές

θερμοκρασίες, σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, φούρνων,τζακιών, καυστήρων κλπ.

UNDERBODY SEALANT Προστατευτικό υπόστρωμα - πίσσα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Προστατευτικό υπόστρωμα αυτοκινήτων (πίσσα) με βάση το συνθετικό καουτσούκ. Μαύρο 1 kg 12 75-00-001558

Είναι ειδικά μελετημένο για να προσφέρει αντισκωριακή και ηχομονωτική προστασία Μαύρο 5 kg 1 75-00-001559

στα αμαξώματα των αυτοκινήτων και σε μεταλλικές κατασκευές. Είναι εμπλουτισμέ-

νο με ειδικά πρόσθετα που προστατεύουν το αμάξωμα από κάθε διαβρωτική δράση,

όπως αλάτι των δρόμων. Προσφέρει ηχομόνωση και προστασία του αμαξώματος από

εκτινασσόμενες πέτρες και χαλίκια.

Εφαρμογές:Στο κάτω μέρος της καροσερί,στα φτερά,θόλους, μαρσπιέ, πορτ μπαγκάζ,

πόρτες εσωτερικά κλπ. Σε δονούμενες και σταθερές μεταλλικές κατασκευές και επι-

φάνειες.
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GLAZING PUTTY Παραδοσιακός τζαμόστοκος λαδιού ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Παραδοσιακός τζαμόστοκος, έτοιμος προς χρήση, που παράγεται με την αυθεντική συντα- 1kg 12 75-00-007120

γή με μίγμα τριών διαφορετικών λαδιών. Απλώνεται εύκολα, είναι αδιάβροχος όταν στε-

γνώσει, δεν σκάει, δεν κολλάει στα εργαλεία και βάφεται.

Εφαρμογές: Τοποθετήσεις τζαμιών σε παραδοσιακά ξύλινα και μεταλλικά κουφώματα.

Επιδιορθώσεις - στοκάρισμα τζαμιών σε παλιά κουφώματα.

ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ Ελαστομερής στεγανωτική ασφαλτική μεμβράνη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

ιδανική για στεγανοποίηση υψηλής ποιότητας. 230m2/παλέτα 75-00-005115

Παράγεται από ειδική άσφαλτο, τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή (SBS) υλι- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

κά που προσδίδουν στο προϊόν βελτιωμένα ρεολογικά χαρακτηριστικά, εξαιρετική συγκολ- -20οC 4,5kg/m2 Πολυεστέρας

λητικότητα σε οποιοδήποτε υπόστρωμα, αυξημένη αντοχή στη γήρανση, στη διάτρηση και ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

στη μηχανική καταπόνηση. Εχει εξαιρετική ελαστικότητα ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερ- Γκρι ψηφίδα

μοκρασίες. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Εφαρμογές: Στεγανοποίηση επιπέδων και κεκλιμένων δωμάτων, στεγανοποίηση μεταλλι- 250m2/παλέτα 75-00-005116

κών στεγών,επισκευές στεγάνωσης, στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών και θεμελιώ- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

σεων, στεγανοποίηση γεφυρών και καταστρωμάτων parking, στεγανοποίηση δεξαμενών -25οC 4kg/m2 Πολυεστέρας

και καναλιών. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Φύλλο αλουμινίου

ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Πλαστομερής στεγανωτική ασφαλτική μεμβράνη ιδανική αξιόπιστη στεγάνωση 230m2/παλέτα 75-00-005117

σε θερμές κλιματολογικές συνθήκες. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Παράγεται από ειδικούς τύπους ασφάλτου και επιλεγμένα πολυμερή υλικά με βάση το -10οC 4,5kg/m2 Πολυεστέρας

πολυπροπυλένιο (ΑΡΡ) και έχει κατασκευαστεί ώστε να προσφέρει πολύχρονη αδιαπε- ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

ρατότητα και προστασία. Γκρι ψηφίδα

Εφαρμογές: Στεγανοποίηση επιπέδων και κεκλιμένων δωμάτων, στεγανοποίηση μεταλ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

λικών στεγών, επισκευές στεγάνωσης, στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών και θεμε- 230m2/παλέτα 75-00-005118

λιώσεων, στεγανοποίηση γεφυρών και καταστρωμάτων parking, στεγανοποίηση δεξα- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

μενών και καναλιών. -10οC 4,65kg/m2 Πολυεστέρας

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Ταλκ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

230m2/παλέτα 75-00-005119

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

-5οC 4,5kg/m2 Πολυεστέρας

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Γκρι ψηφίδα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

300m2/παλέτα 75-00-005121

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

0oC 3kg/m2 Υαλοπίλημα

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Ταλκ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ασφαλτική μεμβράνη ειδικά κατασκευασμένη για τη στεγάνωση της κεραμοσκεπής. Παρά- 900m2/παλέτα 75-00-005122

γεται από ειδική άσφαλτο και είναι οπλισμένη με υψηλών αντοχών πολυεστερικό ύφασμα. ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

Η κάτω και η άνω επικάλυψή της είναι φύλο πολυαιθυλενίου. Είναι ελαφριά, ανθεκτική, 550gr/m2 Πολυαιθυλαίνιο Πολυαιθυλαίνιο

δε σχίζεται, δεν προσβάλλεται από τρωκτικά, δεν επηρεάζεται από τις θερμοκρασιακές

μεταβολές (-20οC έως +100οC) και τοποθετείται εύκολα με μηχανική στερέωση εξασφαλί-

ζοντας μακροχρόνια στεγάνωση.

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Υπερ-ατμοδιαπερατή (αναπνέουσα), συνθετική μεμβράνη κεραμοσκεπής που αποτελείται Ρολλό 1m X 50m 1 75-00-005120

από δύο φύλλα πολυπροπυλενίου ενωμένα μεταξύ τους με ενσωματωμένο φύλλο πολυαι-

θυλενίου με μικροπόρους. Εξασφαλίζει την στεγανότητα της στέγης ενώ παράλληλα επι-

τρέπει τον φυσικό αερισμό της. Είναι πού ανθεκτική στο χρόνο και εύκολη στην εφαρμογή

της εξαιτίας του χαμηλού της βάρους. Διατίθεται σε βάρος 160 gr/m2. 

ISOCRYL PREMIUM Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών υψηλών προδιαγραφών ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Εξαιρετικά υψηλών τεχνικών προδιαγραφών ελαστομερές στεγανωτικό γαλάκτωμα με κα- Λευκό 3Lt 4 75-00-005003

θαρές ακρυλικές ρητίνες υψηλών στερεών, με πολύ υψηλή αντοχή στις εξωτερικές συνθή- Λευκό 10Lt 1 75-00-005060

κες. Προστατεύει παλιές και νέες επιφάνειες με μία ελαστική μεμβράνη, μεγάλης αντοχής Κεραμιδί 10Lt* 1 75-00-005133

στην υγρασία, στον ήλιο και στη θερμοκρασία. Έχει τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες

οικοδομικές επιφάνειες, και πολύ μεγάλο χρόνο διατήρησης της ελαστικότητας του. Δεν 

περιέχει πλαστικοποιητή. Συνιστάται για εφαρμογές που απαιτούν αντοχή σε ακραίες με-

ταβολές θερμοκρασίας -25oC - 120oC, αντοχή στον χρόνο και στη βατότητα.

Εφαρμογές: Στεγανοποιήσεις ταρατσών και οικοδομικών επιφανειών από σοβά, μπετόν,

πέτρα, τούβλο, ελλενίτ, γαλβανιζέ λαμαρίνες κλπ. Στεγανοποιήσεις υδρορροών, αετωμάτων

και αίθριων. Συνιστάται η εφαρμογή primer PRIMACRYL DUR ή ISOMIX DUR 100.

Απόδοση: 0.7 - 1 m2/kg *Κατόπιν ειδικής παραγγελίας.
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ISOCRYL Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Επαγγελματικών προδιαγραφών ελαστομερές, υδατοδιαλυτό, στεγανωτικό υλικό, καθαρής Λευκό 750ml 12 75-00-005000

ακρυλικής βάσης, με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Προστατεύει παλιές και νέες

επιφάνειες με μια ελαστική μεμβράνη, μεγάλης αντοχής στην υγρασία, στον ήλιο και στη 

θερμοκρασία. Εχει τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες και μεγάλο

χρόνο διατήρησης της ελαστικότητάς του. Δεν περιέχει πλαστικοποιητή.

Εφαρμογές:Στεγανοποιήσεις ταρατσών, εξωτερικών τοίχων, προσόψεων από σοβά, μπετόν,

πέτρα, τούβλο, ελλενίτ, γαλβανιζέ λαμαρίνες κλπ. Στεγανοποιήσεις υδρορροών, αετωμάτων

και αίθριων.

Απόδοση: 0,7-1m2/kg

SWAN MONOPAL Ελασομερές στεγανωτικό ταρατσών ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ελαστομερές λευκό, υδατοδιαλυτό στεγανωτικό υλικό, ακρυλικής βάσης με μεγάλη αντοχή 3lt 1 75-00-003125

στις καιρικές συνθήκες. Προστατεύει παλιές και νέες επιφάνειες με μια ελαστική μεμβράνη, 10lt 1 75-00-003136

υψηλής αντοχής στην υγρασία, καθώς επίσης προσφέρει μείωση θερμοκρασίας στην επι-

φάνεια που έχει εφαρμοστεί κατά 3ο-5οC κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εχει

τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες, εξαιρετική αντοχή στην υγρα-

σία και μεγάλο χρόνο διατήρησης της ελαστικότητάς του. Είναι κατάλληλο για στεγανοποι-

ήσεις ταρατσών, εξωτερικών τοίχων, προσόψεων από σοβά, μπετόν, πέτρα, τούβλο κλπ 
υδρορροών, αετωμάτων και αίθριων.

Απόδοση: 1-2m2/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
ISOMIX WATERPROOF SC 900 Επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού. Αποτελείται από υψηλής αντοχής Γκρι 5kg 4 75-00-005108

τσιμέντο Portland, χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά βελτιωτικά πρόσμι- Γκρι 25kg 1 75-00-005107

κτα και ρητίνες που του προσδίδουν άριστη δύναμη συγκόλλησης, στεγανότητα, αντοχή,

συγκόλλησης, στεγανότητα, αντοχή, ελαστικότητα. Δεν συρρικνώνεται, δεν σκάει. Είναι

κατάλληλο και για αρνητικές υδροστατικές πιέσεις.

Εφαρμογές: Στεγανοποίηση υπογείων εξωτερικά πριν την επιχωμάτωση ή εσωτερικά για 

την αποφυγή εισχώρησης υγρασίας στο χώρο. Στεγάνωση φρεατίων, ζαρντινιέρων, φρεα-

τίων, ζαρντινιέρων, δεξαμενών νερού, πισίνων κλπ. Στεγανοποίηση δαπέδων πριν τη τοπο-

θέτηση της τελικής επίστρωσης από πλακάκια, μάρμαρα, ξύλινα παρκέτα κλπ. Στεγάνωση

στοιχείων σκυροδέματος και τοιχοποιίας από τούβλα, πέτρα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν.

Απόδοση: 2,5 - 3 kg κονιάματος /m2 για στρώση πάχους 2 mm, ανάλογα με την κατάστα-
ση του υποβάθρου.

MONOPHALT LATEX Ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ασφαλτικό γαλάκτωμα για στεγάνωση οικοδομικών επιφανειών. Αποτελείται από μίγμα 18kg 1 75-00-005020

καθαρών ασφάλτων και αδρανών υλικών. Έχει χρώμα σκούρο καφέ και μετά την εφαρμογή

του σχηματίζεται ένας συνεχής στεγανωτικός υμένας μαύρου χρώματος, που δεν αναφλέ-

γεται και δεν προσβάλλεται από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων. 

Εφαρμογές: Προστασία και στεγάνωση οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών από σκυ-

ρόδεμα (π.χ. δώματα, τοιχία, θεμέλια πριν την επιχωμάτωση, οροφές πριν την κεραμοσκε-

πή), αναζωογόνηση παλαιών στρώσεων ασφαλτικών υλικών και κόλληση θερμομονωτικών

πλακών.Είναι συμβατό με πολυουρεθάνη, πολυστερίνη, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα,

αμιαντοτσιμέντο, τούβλο, πέτρα, ξύλο, μέταλλο και γυψοσανίδα.

Απόδοση: 300 - 400gr/m2/στρώση
ISOPHALT RUBBER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Υπερ-ελαστομερές επαλειπτικό ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα. 18Lt 1 75-00-005146

Ασφαλτικό υπερ-ελαστομερές επαλειπτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα ασφαλτικής βάσης, με

συνθετικά ελαστομερή πρόσθετα και αντιϋδρόφιλα συστατικά, κατάλληλο για στεγάνωση

και προστασία υψηλών απαιτήσεων κάθε επιφάνειας. Ο τελικός του υμένας είναι ενιαίος

(χωρίς ενώσεις) και ελαστικός, με άριστη πρόσφυση στα δομικά υλικά και αντοχή στην 

ηλιακή ακτινοβολία. Καλύπτει τις τριχοειδείς ρηγματώσεις του υποστρώματος και τις ρωγ-

μές που πιθανόν να εμφανιστούν μελλοντικά.Είναι συμβατό με σκυρόδεμα, ελαφροσκυρό-

δεμα, τούβλο, πέτρα, ξύλο, μέταλλο, γυψοσανίδα, αμιαντοτσιμέντο, πολυστερίνη και πολυ-

ουρεθάνη.

Εφαρμογές: Στεγάνωση δωμάτων, εξωστών, τοιχίων, στοιχείων θεμελίωσης και γενικά επι-

φανειών από σκυρόδεμα. Αναζωογόνηση παλαιών ασφαλτικών στρώσεων με τις οποίες

παρουσιάζει απόλυτη συνάφεια. Αστάρωμα (κόλλα) επιφανειών για την επικόλληση 

ασφαλτικών μεμβρανών. Στερέωση πλακών και φύλλων από αφρώδη πλαστικά.

Απόδοση: 0,3-0,5kg/m2/στρώση
MONOPHALT VARNISH Ασφαλτικό στεγανωτικό βερνίκι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Ασφαλτικό βερνίκι κατάλληλο για σκυρόδεμα και μέταλλο. Λόγω του χαμηλού του ιξώδους 1Lt 12 75-00-005056
και των αντιυδρόφιλων συστατικών που περιέχει είναι ιδανικό αστάρι γιατί διεισδύει σε 5Lt 4 75-00-005069
βάθος και προσφύεται άριστα στους πόρους της επιφάνειας του δομικού στοιχείου. Δημι- 18Lt 1 75-00-005057
ουργεί ένα σκληρό προστατευτικό και αντιδιαβρωτικό υμένα που δεν προσβάλλεται από
αραιά διαλύματα οξέων, βάσεων και θαλασσινό νερό.
Εφαρμογές: Αστάρωμα επιφανειών για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών. Στεγάνω-
ση και προστασία εξωτερικών επιφανειών από σκυρόδεμα. Αντιδιαβρωτική προστασία με-
ταλλικών επιφανειών. Είναι συμβατό με πολυουρεθάνη, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα,
αμιαντοτσιμέντο, τούβλο, πέτρα, ξύλο, μέταλλο και γυψοσανίδα. Δεν είναι συμβατό με πο-
λυστερίνη γιατί περιέχει οργανικούς διαλύτες.

Απόδοση: 0,2 – 0,4 kg/m2
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ISOPHALT MASTIC ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ελαστομερές απαλειπτικό ασφαλτικό στεγανωτικό διάλυμα Σαλάμι 600ml 12 75-00-004033

Ασφαλτικό ελαστομερές επαλειπτικό στεγανωτικό διάλυμα (βερνίκι), εμπλουτισμένο με συνθε- 4kg 1 75-00-005153

τικά ελαστομερή πρόσθετα και αντιϋδρόφριλα συστατικά. Κατάλληλο για στεγανοποίηση 20kg 1 75-00-005145

εξωτερικών επιφανειών από συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες και ως συμπληρωματικό σφρα-

γιστικό υλικό σε δύσκολα σημεία επικόλλησης ασφαλτόπανων (π.χ. υδρορροές, εξαεριστικά

κ.λ.π.). Καλύπτει τριχοειδής ρηγματώσεις του υποστρώματος και ρωγμές που πιθανόν να εμ-

φανιστούν μελλοντικά. Δημιουργεί ένα σκληρό προστατευτικό και αντιδαιβρωτικό υμένα που

δεν προσβάλεται από αραιά διαλύματα οξέων, βάσεων και θαλασσινό νερό. Είναι συμβατό

με σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, τούβλο,πέτρα, ξύλο, μέταλλο, γυψοσανίδα,αμιαντοτσίμεντο

και πολυουρεθάνη. Δεν είναι συμβατό με πολυστερίνη γιατί περιέχει οργανικούς διαλύτες

(τολουόλη).

Εφαρμογές: Στεγανοποίηση δωμάτων, ταρατσών, εξωστών, τοιχίων, στοιχείων θεμελίωσης

και γενικά εξωτερικών επιφανειών από σκυρόδεμα ή μέταλλο. Αναζωογόνηση παλαιών ασ-

φαλτικών στρώσεων, με τις οποίες παρουσιάζει απόλυτη συνάφεια. Αστάρωμα επιφανειών

(κόλλα) για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών.

Απόδοση: 0,3-0,5 kg/m2

SWAN ENERGY ACRYLIC ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Θερμομονωτικό χρώμα υψηλής ενεργειακής απόδοσης εξωτερικής χρήσης 3Lt 1 75-00-003361

Ακρυλικό χρώμα με θερμομονωτικές ιδιότητες εξαιρετικής ποιότητας, με βάση 100% καθαρή 9Lt 1 75-00-003362

ακρυλική ρητίνη και ειδικά πρόσθετα μικροτεχνολογίας. Η ειδική του σύνθεση με ειδικά κενά

μικροσφαιρίδια υπέρ-υψηλής τεχνολογίας και ειδικά ανακλαστικά σφαιρίδια και πολυμερή 

νανομοριακά και μικρομοριακά γαλακτώματα προσφέρει ένα φράγμα θερμικής ενέργειας 

λόγω της πολύ μικρής θερμικής αγωγιμότητας. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από θερμο-

κρασιακές διαφορές και από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία

και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Εχει εξαιρετική καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, δεν κιτρινί-

ζει με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να χρωματιστεί με τα συνήθη χρωματομετρικά συστή-

ματα. Εχει εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και δίνει μια επιφάνεια εξαιρετικής 

αισθητικής με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση, δεν

παρουσιάζει κιμωλίαση και έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες.

Είναι κατάλληλο για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα, ελλενίτ.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω σε μέταλλο με το ανάλογο αστάρι.

Απόδοση: 4-8m2/Lt
SWAN ENERGY EMULSION ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Θερμομονωτικό χρώμα υψηλής ενεργειακής απόδοσης εσωτερικής χρήσης 3Lt 1 75-00-003359

Ακρυλικό χρώμα με θερμομονωτικές ιδιότητες εξαιρετικής ποιότητας, με βάση 100% καθαρή 9Lt 1 75-00-003360

ακρυλική ρητίνη και ειδικά πρόσθετα μικροτεχνολογίας. Η ειδική του σύνθεση με ειδικά κενά

μικροσφαιρίδια υπέρ-υψηλής τεχνολογίας και ειδικά ανακλαστικά σφαιρίδια και πολυμερή 

νανομοριακά και μικρομοριακά γαλακτώματα προσφέρει ένα φράγμα θερμικής ενέργειας 

λόγω της πολύ μικρής θερμικής αγωγιμότητας. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από θερμο-

κρασιακές διαφορές, την ηλιακή ακτινοβολία, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την ατμο-

σφαιρική ρύπανση. Εχει εξαιρετική καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, δεν κιτρινίζει με την πα-

ροδο του χρόνου. Μπορεί να χρωματιστεί με τα συνήθη χρωματομετρικά συστήματα. Εχει 

εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και δίνει μια επιφάνεια με πολύ μεγάλη διάρκεια

ζωής. Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση, δεν παρουσιάζει κιμωλίαση και έχει

βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες. Είναι κατάλληλο για αλκαλικές επιφάνειες 

(τσιμέντο), σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω σε μέταλλο

με το ανάλογο αστάρι. Λόγω της ακρυλικής του βάσης μπορεί να εφαρμοστεί και σε εξωτερι-

κές επιφάνειες.

Απόδοση: 4-8m2/Lt
ISOMIX STYRAFIX PS Κόλλα για θερμομονωτικά στοιχεία,θερμοπροσόψεις EPS, PS, PU ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Υψηλής ποιότητας ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για θερμομονωτικές πλάκες.Απο- 25kg 1 75-00-001756

τελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ρητίνες που προσδί-

δουν άριστη συγκόλληση και ελαστικότητα. Παρέχει υψηλή αντοχή στην υγρασία, πολύ καλή

εργασιμότητα και μηδενική ολίσθηση. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογές: Είναι κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης, εξη-

λασμένης πολυστερίνης σε τοιχοποιίες κτιρίων. Οπλισμένη με υαλόπλεγμα είναι κατάλληλη 

για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών πριν την εφαρμογή του σοβά. 

Απόδοση: Συγκόλληση πολυστερίνης: 2 – 4 kg/m2.

Ενίσχυση με πλέγμα σε πολυστερίνη: 1,5 kg/m2/mm.
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PORODUR UVA Ακρυλικό βερνίκι πέτρας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαφανές βερνίκι πέτρας, υψηλής ποιότητας, καθαρής ακρυλικής βάσης, οργανικών διαλυ- 750ml 12 75-00-005030

τών ενισχυμένο με σιλικόνη. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και υψηλή αντοχή στις υπεριώ- 3Lt 4 75-00-005059

δεις ακτίνες του ηλίου χάρη στο ειδικό φίλτρο UVA. Προστατεύει την επιφάνεια που εφαρ-

μόζεται από την υγρασία, την απορρόφηση λεκέδων και το ξεφλούδισμα. Είναι κατάλληλο

για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογές: Προστασία πορωδών οικοδομικών επιφανειών όπως πέτρες (φυσικές ή τεχνη-

τές), πλάκες Πηλίου – Καρύστου, διακοσμητικά τούβλα, κεραμικά πλακίδια τύπου cotto, πυ-

ρότουβλα, τσιμεντοπλακάκια, τσιμέντο, τοιχοποιίες κλπ. Τονώνει το χρώμα της επιφάνειας

που θα εφαρμοστεί για διακοσμητικές εφαρμογές. 

Απόδοση: 6-8 m2/Lt
WATER BLOCK M 33  Αδιαβροχοποιητικό φυσικών και τεχνητών πετρών ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαφανές σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό διαλύτου κατάλληλο για φυσικές και τεχνητές 750ml 12 75-00-005036

πέτρες. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ, δεν κλείνει

τους πόρους και δεν επηρεάζει την αισθητική εμφάνιση της επιφάνειας που εφαρμόζεται. 

Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τις καταστροφικές επιδράσεις της φύσης και το λέ-

κιασμα. Δημιουργεί ένα φράγμα προστασίας με εξαιρετική αντοχή στο νερό, στους ρύπους,

στην εισχώρηση υγρασίας, στη σκόνη, στα άλατα, στην όξινη βροχή, στα αλκάλια, στη γή-

ρανση, στον παγετό και στις υψηλές θερμοκρασίες. 

Εφαρμογές: Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκιασμα σε φυσικές και 

τεχνητές πέτρες (πλάκες Καρύστου κλπ). Είναι κατάλληλο για κάθετες επιφάνειες σε όψεις

κτιρίων και οριζόντιες όπως βεράντες, πλακόστρωτα, πετρόχτιστοι διάδρομοι κήπων κλπ. 

Απόδοση: 5-10m2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα και υφή της επιφάνειας.
WATER BLOCK M 17  Αδιαβροχοποιητικό πλακιδίων, αρμών, τούβλων, τσιμέντου ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαφανές σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό διαλύτου κατάλληλο για 750ml 12 75-00-005034

αρμούς πλακιδίων, κεραμικά πλακίδια, διακοσμητικά τούβλα, κεραμίδια και απορροφητικές

οικοδομικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό

φιλμ, δεν κλείνει τους πόρους και δεν επηρεάζει την αισθητική εμφάνιση της επιφάνειας 

που εφαρμόζεται. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τις καταστροφικές επιδράσεις της

φύσης και το λέκιασμα. Δημιουργεί ένα φράγμα προστασίας με εξαιρετική αντοχή στο νερό,

στους ρύπους, στην εισχώρηση υγρασίας, στη σκόνη, στα άλατα, στην όξινη βροχή, στα 

αλκάλια, στη γήρανση, στον παγετό και στις υψηλές θερμοκρασίες. 

Εφαρμογές: Αδιαβροχοποίηση αρμών πλακιδίων, μη υαλωμένων κεραμικών πλακιδίων τύ-

που cotto, διακοσμητικών τούβλων, κεραμιδιών στέγης (προστασία από τον παγετό). Αδια-

βροχοποίηση κτιρίων και επιφανειών από εμφανές μπετόν, καθώς και λευκού και έγχρωμου

σοβά.

Απόδοση: 5-10m2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα και υφή της επιφάνειας.
WATER BLOCK M 22  Αδιαβροχοποιητικό μαρμάρων και γρανιτών ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαφανές σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό διαλύτου κατάλληλο για 750ml 12 75-00-005049

μάρμαρα και γρανίτες. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό

φιλμ, δεν κλείνει τους πόρους και δεν επηρεάζει την αισθητική εμφάνιση της επιφάνειας 

που εφαρμόζεται. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τις καταστροφικές επιδράσεις της

φύσης και το λέκιασμα από την καθημερινή χρήση. Δημιουργεί ένα φράγμα προσασίας με

εξαιρετική αντοχή στο νερό, στο λάδι, στους ρύπους, στην εισχώρηση υγρασίας,στη σκόνη,

στα άλατα, στην όξινη βροχή, στα αλκάλια, στη γήρανση, στον παγετό και στις υψηλές

θερμοκρασίες. 

Εφαρμογές: Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκιασμα αγυάλιστων 

μαρμάρων και γρανιτών. Είναι κατάλληλο για κάθετες επιφάνειες σε όψεις κτιρίων και ορι-

ζόντιες όπως βεράντες, σκάλες κλπ. 

Απόδοση: 5-10m2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα και υφή της επιφάνειας
STAMP CONCRETE Διαφανές βερνίκι σταμπωτών δαπέδων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Υψηλής ποιότητας διαφανές βερνίκι - σφραγιστικό, αντιτριβικό, υδατοαπωθητικό και ισχυ- 5Lt 1 75-00-005135

ροποιητικό σταμπωτών δαπέδων και τεχνητών δομικών υλικών, καθαρής ακρυλικής βάσης, 16Lt 1 75-00-005136

οργανικών διαλυτών ενισχυμένο με σιλικόνη. Εχει μεγάλη διεισδυτικότητα και υψηλή αντο-

χή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία λόγω των UV φίλτρων που περιέχει. Ισχυροποιεί και

προστατεύει την επιφάνεια που εφαρμόζεται από την τριβή, την υγρασία και την απορρό-

φηση λεκέδων. Προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα τονίζοντας την ποιοτική εμφάνιση των τε-

χνητών επιφανειών . Προσφέρεται για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογές: Προστασία και διακόσμηση πορωδών οικοδομικών επιφανειών όπως σταμπω-

τά δάπεδα, τεχνητές πέτρες, βιομηχανικά και τσιμεντοειδή δάπεδα, τσιμέντο, τοιχοποιίες, 

διακοσμητικά στοιχεία από γύψο, μπετόν κλπ.
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ISOMIX FIRE BRICK Κόλλα για πυρότουβλα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ειδική κόλλα για πυρότουβλα τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελείται από υψηλής αντοχής πυρίμαχο 5kg 4 75-00-001758

τσιμέντο, χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ρητίνες 

που προσδίδουν εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και στις έντονες θερμοκρασιακές

μεταβολές. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία, πολύ καλή εργασιμότητα

και εύκολη εφαρμογή. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογές: Συγκόλληση και αρμολόγηση πυρότουβλων και άλλων πυρίμαχων δομικών στοιχείων

σε επιφάνειες και χώρους που εμφανίζουν υψηλές θερμοκρασίες όπως φούρνοι, τζάκια, καμινά-

δες, ψησταριές κλπ. Κατάλληλη και για την επισκευή φθαρμένων αρμών και πυρότουβλων.

ISOMIX BUILDING MORTAR  Ενισχυμένη λάσπη χτισίματος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ισχυρό κονίαμα (λάσπη) τσιμεντοειδούς βάσης για χτίσιμο δομικών στοιχείων. Αποτελείται από 5kg 4 75-00-007043

υψηλής αντοχής τσιμέντο Portland, υδράσβεστο, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά βελ- 25kg 1 75-00-007034

τιωτικά πρόσθετα που προσδίδουν άριστη πρόσφυση, υψηλή δύναμη συγκόλλησης και αντοχή

στην υγρασία και στον παγετό. Παρέχει πολύ καλή εργασιμότητα, ευκολία και ταχύτητα εφαρμο-

γής. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως κονίαμα δόμησης τύ-

που Μ5 σύμφωνα με το ΕΝ 998.2.  

Εφαρμογές: Χτίσιμο κάθε είδους δομικό στοιχείο σε εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες. Κατάλ-

ληλο για τα περισσότερα δομικά υλικά όπως τούβλα, τσιμεντόλιθοι, φυσικές πέτρες, πορομπετόν,

πλάκες πεζοδρομίου κλπ.

Απόδοση: 20kg κονιάματος / m2 για δομικό στοιχείο διαστάσεων 6Χ9Χ12cm
ISOMIX ROOF MORTAR Έγχρωμο κονίαμα τοποθέτησης κεραμιδιών ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ισχυρό βιομηχανικό έγχρωμο κονίαμα τοποθέτησης κεραμιδιών, τσιμεντειδούς βάσης. Αποτελεί- Κεραμιδί 25kg 1 75-00-007035

ται από υψηλής αντοχής τσιμέντο Portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά βελτιωτικά Ώχρα 25kg 1 75-00-007036

πρόσθετα και υδράσβεστο που προσδίδουν άριστη πρόσφυση των κεραμιδιών και χρωματική 

ομοιομορφία στην στέγη. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία, πολύ καλή

υγρασία, πολύ καλή εργασιμότητα και ευκολία εφαρμογής. Κατατάσσεται ως κονίαμα δόμησης

τύπου Μ5 σύμφωνα με το ΕΝ 998.2. 

Εφαρμογές: Στεγανοποίηση και επισκευή κεραμιδιών παντός τύπου, εδικά σε περιπτώσεις όπου

απαιτείται αρμός όμοιου χρώματος. Ισχυρή και ασφαλής στήριξη κορφιάδων στέγης, τοποθέτηση

κεραμοσκεπής και εγκατάσταση αετωμάτων. Χτίσιμο κάθε είδους δομικών υλικών όπου απαιτείται

χρήση έγχρωμου αρμού, όπως τούβλα, πέτρες κλπ.

Απόδοση: 20 kg κονιάματος / τρέχον μέτρο

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ   ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ειδικά εξαρτήματα για την τοποθέτηση υαλότουβλων Αποστάτες 100 75-00-008307

SUPER TAPIS Θιξοτροπική κόλλα ταπετσαρίας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ειδική κόλλα σε μορφή πάστας κατάλληλη για εύκολη τοποθέτηση απλών, πλαστικοποιημένων 1kg 12 75-00-001717

και ειδικών τύπων ταπετσαρίας σε συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στην

υγρασία και στη θερμοκρασία. 

Εφαρμογές: Τοποθετήσεις σε ταπετσαρίες βαρέως τύπου και διάφορα είδη διακοσμητικών επιφα-

νειών σε συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες.

Απόδοση: 5 – 12 m2/kg
ISOMIX STYRAFIX PS Κόλλα για θερμομονωτικά στοιχεία,θερμοπροσόψεις EPS, PS, PU ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Υψηλής ποιότητας ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για θερμομονωτικές πλάκες.Απο- 25kg 1 75-00-001756

τελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ρητίνες που προσδί-

δουν άριστη συγκόλληση και ελαστικότητα. Παρέχει υψηλή αντοχή στην υγρασία, πολύ καλή

εργασιμότητα και μηδενική ολίσθηση. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογές: Είναι κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης, εξη-

λασμένης πολυστερίνης σε τοιχοποιίες κτιρίων. Οπλισμένη με υαλόπλεγμα είναι κατάλληλη 

για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών πριν την εφαρμογή του σοβά. 

Απόδοση: Συγκόλληση πολυστερίνης: 2 – 4 kg/m2.

Ενίσχυση με πλέγμα σε πολυστερίνη: 1,5 kg/m2/mm.

ISOMIX WALL STUCCO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος λεπτόκοκκος 20kg 1 75-00-007015

Λευκός, λεπτόκοκκος ακρυλικός στόκος κατάλληλος για εξομάλυνση και προετοιμασία επιφανει- 4kg 5 75-00-007014

ών πριν από το βάψιμο. Αποτελείται από λευκό τσιμέντο Portland, επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρα-

νή, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ακρυλικές ρητίνες, για την επίτευξη εξαιρετικής πρόσφυσης, 

αντοχής, και στεγανότητας. Απλώνεται και τρίβεται εύκολα, δεν σκάει και δίνει ανθεκτικό και

ομοιόμορφο τελείωμα. Αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει και είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 

Εφαρμογές: Σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών τοίχων και οροφών πριν 

από το βάψιμο. Με το ίδιο υλικό σφραγίζονται και οι μικρορωγμές του σοβά. Κατάλληλο για επι-

φάνειες από σοβά, πορομπετόν, λείο σκυρόδεμα, γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες.

Απόδοση: 1 kg κονιάματος/m2 για στρώση πάχους 1mm
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ISOMIX STUCCO POWDER  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Καλυπτικός ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος όψεων 20kg 1 75-00-007044

Λευκός καλυπτικός ακρυλικός στόκος κατάλληλος για εξομάλυνση ατελειών, προετοιμασία

όψεων και οικοδομικών επιφανειών πριν το βάψιμο. Αποτελείται από λευκό τσιμέντο 

Portland, επιλεγμένα αδρανή υψηλής ποιότητας και λευκότητας, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα

και ακρυλικές ρητίνες, για την επίτευξη εξαιρετικής πρόσφυσης, αντοχής και στεγανότητας.

Απλώνεται εύκολα, δεν σκάει και δίνει ανθεκτικό και ομοιόμορφο τελείωμα. 

Εφαρμογές: Σπατουλάρισμα πριν από το βάψιμο εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων και 

οροφών από σοβά, εμφανές μπετόν, πορομπετόν, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα. Η μεγά-

λη καλυπτικότητα του ανά στρώση (1-4mm) προσφέρει πολύ μεγάλη ευκολία για γεμίσματα

και εξομάλυνση ατελειών του μαρμαροσοβά. Αντικαθιστά τις πολές επιστρώσεις με υπερ-

λεπτόκοκκους στόκους.

Απόδοση: 1- 1,5 kg κονιάματος/m2 για στρώση πάχους 1mm.
ISOMIX SUPER STUCCO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Λεπτόκοκκος ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος υψηλών απαιτήσεων 20kg 1 75-00-007047

Λευκός, λεπτόκοκκος ακρυλικός στόκος κατάλληλος για εξομάλυνση και προετοιμασία επι-

φανειών πριν από το βάψιμο.Αποτελείται από λευκό τσιμέντο Portland, επιλεγμένα λεπτό-

κοκκα αδρανή, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ακρυλικές ρητίνες για την επίτευξη εξαιρε-

τικής πρόσφυσης, αντοχής και στεγανότητας. Απλώνεται και τρίβεται εύκολα, δεν σκάει και

δίνει ανθεκτικό και ομοιόμορφο τελείωμα.Αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει και είναι φιλικό

προς το περιβάλλον.

Εφαρμογές: Σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών τοίχων και οροφών 

πριν από το βάψιμο. Με το ίδιο υλικό σφραγίζονται και οι μικρορωγμές του σοβά. Κατάλλη-

λο για επιφάνειες από σοβά,πορομπετόν,λείο σκυρόδεμα,γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες. 

Απόδοση: 1 kg κονιάματος/m2 για στρώση πάχους 1mm. 
ISOMIX REPAIR PLASTER RP400 FAST Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Επισκευαστικός, αδιάβροχος, λευκός σοβάς μιας στρώσης με νέα ταχύπηκτη σύνθεση, κα- 25kg 1 75-00-007150

τάλληλος για την επισκευή φθαρμένων επιφανειών σοβά. Αποτελείται από υψηλής αντοχής

τσιμέντο Portland, υδράσβεστο, επιλεγμένα αδρανή και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα, για την

επίτευξη υψηλών αντοχών.

Εφαρμογές: Επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων ή πεσμένων τμημάτων σοβά σε πα-

λιές και νέες κατασκευές, σε τοίχους ή οροφές. Επισκευή γωνιών (ακμών) σε εσωτερικές

και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Αποκατάσταση σε περιπτώσεις καταστροφής του κλασι-

κού μαρμαροσοβά μετά από προσβολή από τον παγετό. Κατάλληλος για επιφάνειες από 

μπετόν, τούβλα, πέτρα, τσιμεντόλιθους, τσιμεντοκονία, πορομπετόν κλπ.

Απόδοση: 12- 14 kg κονιάματος/m2 / cm πάχους στρώση.
ISOMIX REPAIR PLASTER RP300 Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Επισκευαστικός, αδιάβροχος, λευκός σοβάς μιας στρώσης, κατάλληλος για την επισκευή 25kg 1 75-00-007134

φθαρμένων επιφανειών σοβά. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο Portland, υδρά- 5kg 4 75-00-007133

σβεστο, επιλεγμένα αδρανή και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα, για την επίτευξη υψηλών

αντοχών. 

Εφαρμογές: Επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων ή πεσμένων τμημάτων σοβά σε 

παλιές και νέες κατασκευές, σε τοίχους ή οροφές. Επισκευή γωνιών (ακμών) σε εσωτερικές

και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Αποκατάσταση σε περιπτώσεις καταστροφής του κλασ-

σικού μαραμαροσοβά μετά από προσβολή από τον παγετό. Κατάλληλος για επιφάνειες 

από μπετόν, τούβλα, πέτρα, τσιμεντόλιθους, τσιμεντοκονία, πορομπετόν κλπ.

Απόδοση: 12 - 14 Kg κονιάματος/m2 /cm πάχους στρώσης 
ISOMIX ONE COAT PLASTER  Σοβάς μιας στρώσης ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Λευκός σοβάς μιας στρώσης, κατάλληλος για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων. 25kg 1 75-00-007041

Αποτελείται από υψηλής αντοχής λευκό τσιμέντο Portland, υδράσβεστο, επιλεγμένα αδρανή

από λευκό μάρμαρο και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα για την επίτευξη υψηλών αντοχών.

Έχει εξαιρετική πρόσφυση, μεγάλη αντοχή στην υγρασία και στον παγετό, δεν συρρικνώνε-

ται και δεν σκάει. Απαιτεί μόνο προσθήκη νερού για την παρασκευή του αυξάνοντας σημα-

ντικά την ευκολία και την ταχύτητα εφαρμογής.

Εφαρμογές: Σοβάτισμα μιας στρώσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων.

Αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο. Εφαρμόζεται πάνω στο πεταχτό σοβά.

Απόδοση: 12  Kg κονιάματος/m2 /cm πάχους στρώσης ανάλογα με την κατάσταση του
υπόβαθρου.

ISOMIX FERRO PRIME Επαλειφόμενο αντιδιαβρωτικό οπλισμού ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Επαλειφόμενο αντιδιαβρωτικό οπλισμού τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελείται από υψηλής 750kg 12 75-00-007031

αντοχής τσιμέντο και ειδικές ρητίνες που βελτιώνουν την συγκόλληση με το υπόστρωμα, 

προσδίδουν ελαστικότητα και υδατοστεγανότητα. Παρέχει αντιδιαβρωτική προστασία του 

σιδηρού οπλισμού και λειτουργεί ως γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου κονιάμα-

τος ή σκυριδέματος.

Εφαρμογές: Προστασία εκτεθειμένου οπλισμού από διάβρωση σε σκυρόδεμα που υπέστη

βλάβες από σεισμούς, ενανθράκωση και κακή εφαρμογή. Προληπτική προστασία οπλισμού

σκυροδέματος σε κατασκευές που εκτίθενται σε υγρό περιβάλλον. Λειτουργεί και ως συ-

γκολλητική στρώση μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος.

Απόδοση: 0,07-0,13 Kg/m οπλισμού ως αντιδιαβρωτική προστασία

2kg/m2 /cm ως συνδετική στρώση.
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ISOMIX RAPID CEMENT RC100 Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμέντο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Πολύ ισχυρό ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Προσφέρει στεγανοποίηση, εξαι- 3kg 5 75-00-007141

ρετική πρόσφυση και άριστη εργασιμότητα. Δεν ρηγματώνεται και έχει μηδενική συρρίκνω-

ση. Η ανάπτυξη της αντοχής του μέσα στο χρόνο γίνεται με εικοσαπλάσια ταχύτητα σε 

σχέση με το απλό τσιμέντο (7-10 λεπτά) οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, στερεώσεις

υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τοποθετήσεις ειδών υγιεινής κλπ. Αγκυρώσεις

μηχανημάτων και υποστυλωμάτων. Γρήγορη κατασκευή και επισκευή λουκιών και φρεα-

τίων. Σφράγιση οπών, ρωγμών και αποκατάσταση αποσαθρωμένων και κατεστραμμένων

επιφανειών από μπετόν.

ISOMIX CEMENT PLUG Υδραυλικό σφραγιστικό τσιμέντο υπερταχείας πήξης ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Υδραυλικό σφραγιστικό τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Αποτελείται από τσι- Γκρι  750gr 12 75-00-007037

μέντο υπερταχείας πήξης, επιλεγμένα αδρανή και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα που προσδί-

δουν άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα. Παρέχει εξαιρετικά υψηλή  ταχύτητα εφαρμογής 

(2-5’), αντοχή στην υγρασία και άριστη εργασιμότητα. 

Εφαρμογές: Κατάλληλο για γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος, στερεώσεις, 

αγκυρώσεις, δημιουργία λουκιών, σφραγίσεις οπών κλπ. Κατάλληλο για σφράγιση ρωγ-

μών ή οπών, ανακατασκευή αποσαθρωμένων επιφανειών από μπετόν ή σοβά. Σφράγιση

υδραυλικών εγκαταστάσεων. Εφαρμόζεται σε τοίχους, δάπεδα και οροφές. 

ISOMIX CEMENT Τσιμέντο Portland ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Υψηλών προδιαγραφών τσιμέντο Portland για οικοδομικές εφαρμογές. Προσφέρει στεγανο- Λευκό 4kg 5 75-00-007136

ποίηση, εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή, άριστη εργασιμότητα και μεγαλύτερη διάρκεια Γκρι 4kg 5 75-00-007137

ζωής στις κατασκευές που χρησιμοποιείται. Εχει εξαιρετική αντοχή στις τριβές, μεγάλη 

αντίσταση στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην υγρασία. Διατίθεται σε γκρι και λευ-

κό χρώμα. Ανήκει στην κατηγορία CEM II/A-L 42,5 R. Κατά ΕΛΟΤ EN 197.1. 

Εφαρμογές: Χρησιμοποιείται για την παρασκευή υψηλής ποιότητας κονιαμάτων επισκευής,

σφράγισης και αποκατάστασης σοβά, καθώς και για κάθε εργασία όπου απαιτείται υψη-

λής ποιότητας τσιμέντο. Αναμειγνύεται και με κοινό τσιμέντο σε οποιαδήποτε αναλογία, για

την ενίσχυση των αντοχών του.

ISOMIX MECHANIC Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Αποτελείται από υψηλής 5kg 4 75-00-007042

αντοχής τσιμέντο, ειδικές ρητίνες, ίνες και αντιπαγετικά πρόσθετα που προσδίδουν άριστη 25kg 1 75-00-007033

πρόσφυση σε επιφάνειες από μπετό και σκυρόδεμα. Παρέχει αντοχή στην υγρασία, τον 

εφελκυσμό και τη θλίψη, πολύ καλή εργασιμότητα και μηδενική συρρίκνωση. Είναι κατάλ-

ληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

Εφαρμογές: Κατάλληλο για υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέματος, ανα-

κατασκευή και αποκατάσταση των ατελειών που δημιουργούνται σε τοίχους και δάπεδα 

όπως τρυπόξυλα, προεξοχές, φωλιές, όπές κλπ. Αποκαθιστά φθορές σε γωνίες μπαλκο-

νιών, σκαλοπατιών, κολώνες, υποστυλώματα, τοιχώματα υπογείων, τούνελ κλπ. 

ISOMIX FIBERGLASS NET 5110  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Υαλόπλεγμα οπλισμού επιχρισμάτων    0,25m x 50m 1 75-00-008310
Ισχυρό πλέγμα από fiberglass κατάλληλο για οπλισμό σοβάδων, τσιμεντοκονιαμάτων, γυψο- 1m x 50m 1 75-00-008309
σοβάδων, επιχρισμάτων που κινδυνεύουν από ρηγματώσεις.

Εφαρμογές: Δομική ενίσχυση σε σοβάδες για αποφυγή ρηγματώσεων που προκαλούνται από

συστολοδιαστολές των δομικών στοιχείων εξαιτίας των θερμοκρασιακών μεταβολών και των

υγρομετρικών διακυμάνσεων. Ιδανικό για ενίσχυση επιχρισμάτων που εφαρμόζονται σε αστα-

θείς επιφάνειες, σε επιφάνειες με συχνή και ακανόνιστη εναλλαγή υλικών και πάνω από μα-

λακά και απορροφητικά ή πολύ λεία υλικά (θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης κλπ). 

Χρώμα μπλε, άνοιγμα καρέ 10mm x 10mm, βάρος 110gr/m2

ISOMIX FIBERGLASS NET 6145 Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Ισχυρό πλέγμα από fiberglass κατάλληλο για οπλισμό επιχρισμάτων σε συστήματα θερμο- 1m Χ 50m 1 75-00-008312
προσόψεων.

Εφαρμογές: Δομική ενίσχυση επιχρισμάτων για αποφυγή ρηγματώσεων που προκαλούνται 

από συστολοδιαστολές των δομικών στοιχείων εξαιτίας των θερμοκρασιακών μεταβολών και

των υγρομετρικών διακυμάνσεων. Ιδανικό για ενίσχυση επιχρισμάτων που εφαρμόζονται

πάνω σε θερμομονωτικά υλικά (πλάκες εξηλασμένης και διογκωμένης πολυστερίνης κλπ) 

λόγω της ύπαρξης αρμών μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών. 

Χρώμα λευκό, άνοιγμα καρέ 4mm x 4.5mm, βάρος 145gr/m2
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ISOMIX RESIN SBR 380 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Γαλάκτωμα latex βελτιωτικό τσιμεντoειδών υλικών και σκυροδέματος. Γαλάκτωμα συνθετικής 4kg 6 75-00-005073

βάσης για την ενίσχυση και βελτίωση κονιαμάτων και μπετόν. Προσφέρει ελαστικότητα, 20kg 1 75-00-005074

υγρομόνωση και πρόσφυση σε απλά και επισκευαστικά κονιάματα, αύξηση της επεξεργασι-

μότητας μιγμάτων λάσπης και τσιμέντου με μειωμένη αναλογία νερού-τσιμέντου. Αποτρέπει

τη δημιουργία ρωγμών κατά το στέγνωμα. 

Εφαρμογές: Βελτίωση των ιδιοτήτων που προσφέρουν οι διάφορες τσιμεντοκονίες, τα αυτο-

επιπεδούμενα δάπεδα και οι τσιμεντοειδείς στεγανωτικές μεμβράνες. Ελαστικοποίηση σε 

κόλλες και αρμούς πλακιδίων.

Πρόσμικτο κονιαμάτων: 1 μέρος ISOMIX RESIN SBR 380 με 1-3 μέρη νερό 

* To ISOMIX RESIN SBR - 380 διατίθεται σε 200kg κατόπιν παραγγελίας.

ISOMIX ASVESTOLIT Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Aντικαθιστά τον ασβέστη. Πρόσμικτο κονιαμάτων που αντικαθιστά τον  ασβέστη. Μικρή 1kg 20 75-00-005093

προσθήκη στα κονιάματα αυξάνει την πλαστικότητα, την αντοχή και βελτιώνει την πρόσφυ- 4kg 6 75-00-005088

ση. Δεν έχει τις αρνητικές ιδιότητες του ασβέστη: δεν επηρεάζει τα μεταλλικά στοιχεία της 

οικοδομής και αποτρέπει το κρέμασμα του σοβά. Αποθηκεύεται εύκολα. 

Εφαρμογές: Κατάλληλο για όλα τα τσιμεντοειδή κονιάματα τοίχων και δαπέδων. Ιδανικό για

πλακοστρώσεις, μαρμαροστρώσεις, λάσπη κτισίματος, σοβάδες κλπ. 

Αναλογία ανάμιξης: 0,2% - 0,3% επί του βάρους του τσιμέντου. 

ISOMIX PLASTICIZER Ρευστοποιητής - στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Βελτιωτικό πρόσμικτο για μπετόν, κονιάματα και επιχρίσματα. Εξασφαλίζει στεγανοποίηση 5kg 4 75-00-005084

και ρευστότητα των μιγμάτων. Αυξάνει την εργασιμότητα και την πλαστικότητα, αποτρέπο-

ντας την ρηγμάτωση. Έχει αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες σφραγίζοντας τους πόρους και τα

τριχοειδή ανοίγματα ενώ επιτρέπει την διαπνοή των δομικών υλικών. Αυξάνει τις μηχανικές

αντοχές και προστατεύει από την ενανθράκωση, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, παγετό

κλπ. Δίνει τέλειο φινίρισμα στις εμφανείς επιφάνειες. 

Εφαρμογές: Κατάλληλο για θεμέλια, κολώνες, υπόγεια δάπεδα, δεξαμενές, γέφυρες, τούνελ,

αρδευτικά κανάλια, πισίνες κλπ.

Αναλογία ανάμιξης: 0,8%-1% επί του βάρους του τσιμέντου. 

ISOMIX XYLOTIP Γαλάκτωμα λαδιού προστασίας ξυλοτύπων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ειδικό γαλακτωματοποιημένο λάδι για αντικολλητική επάλειψη σε όλα τα είδη των ξυλοτύ- 15Lt 1 75-00-005092

πων και σιδηροτύπων που έρχονται σε επαφή με το μπετόν. Διευκολύνει την απομάκρυνση

των καλουπωτών στοιχείων στην οικοδομή, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Λόγω της ειδικής 

του σύνθεσης και της θιξοτροπίας του προσφέρει εύκολη εφαρμογή, μεγάλη απόδοση και

είναι εξαιρετικά οικονομικό.

Απόδοση: 12 - 14 m2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα των ξύλων.
ISOMIX RESIN SBR 400 Ενισχυμένο γαλάκτωμα latex βελτιωτικό τσιμεντοειδών υλι- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

κών  και σκυροδέματος 1kg 20 75-00-005076

Υπερενισχυμένο γαλάκτωμα με συνθετικές πολυμερικές ρητίνες για την ενίσχυση και βελ- 5kg 4 75-00-005077

τίωση κονιαμάτων και μπετόν. Προσφέρει σημαντική ελαστικότητα, υγρομόνωση και πρό-

φυση σε απλά και επισκευαστικά κονιάματα, μεγάλη αύξηση της εργασιμότητας μιγμάτων

λάσπης και τσιμέντου με μειωμένη αναλογία νερού-τσιμέντου. Αποτρέπει τη δημιουργία 

ρωγμών κατά το στέγνωμα. 

Εφαρμογές: Βελτίωση των ιδιοτήτων που προσφέρουν οι διάφορες τσιμεντοκονίες, τα 

αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα και οι τσιμεντοειδείς στεγανωτικές μεμβράνες. Ελαστικοποίηση

σε κόλλες και αρμούς πλακιδίων. Κατάλληλο για αστάρωμα απορροφητικών η σαθρών 

επιφανειών. 

Πρόσμικτο κονιαμάτων: 1 μέρος ISOMIX RESIN SBR 400 με 1-3 μέρη νερό.

ISOMIX CEMENT OXIDE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Χρωστική για σκυρόδεμα, κονιάματα και επιχρίσματα Μαύρο 400gr 15 75-00-001789

Οξείδια σιδήρου σε μορφή σκόνης κατάλληλα για χρωματισμό σκυροδεμάτων και τσιμεντο- Κόκκινο 400gr 15 75-00-001786

κονιαμάτων. Έχουν πολύ καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, δεν επηρεάζουν το χρό- Ωχρα 400gr 15 75-00-001787

νο πήξης του μίγματος. Είναι απλά εύκολα και οικονομικά στη χρήση τους. Προσφέρονται Ωχρα 800gr 10 75-00-001792

σε 5 αποχρώσεις: μαύρο, ώχρα, μπλε, κόκκινο και πράσινο. Κόκκινο 800gr 10 75-00-001791

Εφαρμογές: Χρωματισμός σκυροδέματος συγκεκριμένου χρωματισμού, κονιαμάτων τελικής

επίστρωσης, κονιαμάτων για αρμούς, σε πλάκες σκυροδεμάτων.

Απόδοση: 400gr – 800gr / 50kg τσιμέντου ανάλογα με την επιθυμητή απόχρωση.
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ISOMIX ARMOGIPS WR Γύψος αρμολόγησης άνθυγρος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Γύψος αρμολόγησης άνθυγρων γυψοσανίδων για εφαρμογές σε υγρό περιβάλλον, σε 4kg 5 75-00-007028

μορφή λεπτόκοκκης σκόνης. Έχει βάση ειδικό γύψο και ειδικά πρόσμικτα που προσ-

δίδουν υδροαπωθητικές ιδιότητες, εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή. Αναμιγνύεται εύ-

κολα με νερό και δημιουργείται ένα κρεμώδες μίγμα με ομοιογενή υφή. Στεγνώνει γρή-

γορα, τρίβεται εύκολα και συρρικνώνεται ελάχιστα.

Εφαρμογές: Αρμολόγηση άνθυγρων γυψοσανίδων οριζόντιων και καθέτων επιφανει-

ών. Σπατουλάρισμα (γέμισμα) γυψοσανίδων όπου απαιτείται αντοχή στην υγρασία.

Επισκευαστικές εργασίες λείων επιφανειών.

Απόδοση: 0,4 – 0,8 kg/m2 ανάλογα με το πάχος και τον τύπο της γυψοσανίδας.
ISOMIX ARMOGIPS Γύψος αρμολόγησης ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Γύψος αρμολόγησης γυψοσανίδων σε μορφή λεπτόκοκκης σκόνης. Έχει βάση ειδικό 4kg 5 75-00-007021

γύψο και ειδικά πρόσμικτα που προσδίδουν εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή. Ανα-

μιγνύεται εύκολα με νερό και δημιουργείται ένα κρεμώδες μίγμα με ομοιογενή υφή.

Στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται εύκολα και συρρικνώνεται ελάχιστα.

Εφαρμογές: Αρμολόγηση γυψοσανίδων οριζόντιων και καθέτων επιφανειών. Σπατου-

λάρισμα (γέμισμα) γυψοσανίδων. Επισκευαστικές εργασίες λείων επιφανειών.

Απόδοση: 0,4 – 0,8 kg/m2 ανάλογα με το πάχος και τον τύπο της γυψοσανίδας.
ISOMIX ART & CRAFT Γύψος καλλιτεχνίας. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Γύψος καλλιτεχνίας ταχείας πήξεως, ανθεκτικός και σκληρός με μεγάλη απορροφητι- 4kg 5 75-00-007019

κότητα, στον οποίο μπορούν να αποτυπωθούν με μεγάλη ακρίβεια λεπτομέρειες. Εχει

βάση ειδικό γύψο και ειδικά πρόσμικτα που προσδίδουν εξαιρετική αντοχή. Αναμι-

γνύεται εύκολα με νερό και δημιουργείται ένα κρεμώδες μίγμα με ομοιογενή υφή.

Στεγνώνει γρήγορα και συρρικνώνεται ελάχιστα.

Εφαρμογές: Παρασκευή γύψινων αντικειμένων οπως κορνίζες, διακοσμητικές λεπτο-

μέρειες ταβανιών κλπ. Η αντοχή και η διάρκεια πήξης του τον καθιστούν επίσης κα-

τάλληλο για καλούπια και καλλιτεχνικές εφαρμογές.

ISOMIX GYPSOFIX Γυψόκολλα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Γυψόκολλα  κατάλληλη για την συγκόλληση γυψοσανίδων σε εσωτερικούς χώρους. 4kg 5 75-00-007023

Έχει βάση ειδικό γύψο και ειδικά πρόσμικτα που προσδίδουν υψηλή δύναμη συ-

γκόλλησης, εξαιρετική πρόσφυση και γρήγορη επίτευξη αντοχής. Αναμιγνύεται εύκο-

λα με νερό και δημιουργείται ένα κρεμώδες μίγμα με ομοιογενή υφή. Στεγνώνει γρή-

γορα και συρρικνώνεται ελάχιστα.

Εφαρμογές: Συγκόλληση γυψοσανίδων μεταξύ τους και γυψοσανίδων σε τοίχο. Συ-

γκόλληση γύψινων διακοσμητικών σε εσωτερικούς χώρους. Συγκόλληση μονωτικών

πλακών (πολυστερίνης και ορυκτών ινών) σε άγριες και απορροφητικές επιφάνειες.

Απόδοση: 4 kg/m2 ανάλογα με το πάχος και τον τύπο της γυψοσανίδας και τον τύπο
του υποστρώματος.

ISOMIX BAUGYPSUM Γύψος οικοδομών ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Γύψος ταχείας πήξεως, για οικοδομικές εφαρμογές. 4kg 5 75-00-007020

Έχει βάση ειδικό γύψο και ειδικά πρόσμικτα που προσδίδουν εξαιρετική πρόσφυση

και αντοχή. Αναμιγνύεται εύκολα με νερό και δημιουργείται ένα κρεμώδες μίγμα με 

ομοιογενή υφή. Στεγνώνει γρήγορα και συρρικνώνεται ελάχιστα.

Εφαρμογές: Οικοδομικές εφαρμογές όπως εργασίες βελτίωσης και επιπεδοποίησης

υλικών.

ISOMIX GYPSUM PRIMER Αστάρι γυψοσανίδας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Αστάρι χωρίς διαλύτες, άχρωμο, έτοιμο προς χρήση, για εσωτερικούς και εξωτερικούς 1Lt 20 75-00-007024

χώρους. Χρησιμοποιείται για το αστάρωμα πολύ απορροφητικών επιφανειών όπως 4Lt 6 75-00-007025

γυψοσανίδες, σοβάδες και σκυρόδεμα μειώνοντας την απορροφητικότητά τους. Εχει

εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε πορώδεις επιφάνειες,

ισχυροποιεί το υπόστρωμα, στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα στο

τελικό χρώμα. Με τη χρήση του GYPSUMPRIMER βελτιώνεται η πρόσφυση των υλι-

κών και οι επιφάνειες είναι πλέον κατάλληλα προετοιμασμένες για εργασίες χρωμα-

τισμού, σοβατίσματος και επικόλλησης ταπετσαρίας ή πλακιδίων.

Εφαρμογές: Αστάρωμα γυψοσανίδων, σοβά και σκυροδέματος πριν την τελική βαφή

με ακρυλικά/πλαστικά χρώματα ή ελαστομερή καθέτων επιφανειών.

Απόδοση: 100-150ml-m2.

JOINT FILLER Στόκος σπατουλαρίσματος γυψοσανίδας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Έτοιμος ακρυλικός στόκος για αρμούς γυψοσανίδας με εξαιρετική εργασιμότητα, 1kg 12 75-00-007018

ελάχιστη συρρίκνωση χωρίς σκασίματα και υψηλή αντοχή στην υγρασία. 

Εφαρμογές: Στοκάρισμα γυψοσανίδων, τοίχων και ταβανιών. Γεμίζει ρωγμές και τρύ-

πες σε τοιχοποιίες, ταβάνια, πατώματα και πόρτες. 

Απόδοση: 2-3 kg /m² 

ΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία αρμών ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

γυψοσανίδας ενισχυμένη fiberglass. 5cm X 25m 72 75-00-008288

Είναι κατάλληλη για τη σταθεροποίηση και την αποφυγή ρηγματώσεων σε εργασίες

αρμολόγησης γυψοσανίδας. Καλύπτει αρμούς, τρύπες, χτυπήματα, ατέλειες. Είναι 

πολύ ισχυρή και εύκολη στην εφαρμογή της.
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SWAN SUPER ACRYLIC Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας, με βάση ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για εξωτερική 3Lt 1 75-00-003161

χρήση. Προσφέρει πολύ καλή προστασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, το νερό, την 10Lt 1 75-00-003162

ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα,

δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου και δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις με το χρωμα-

τομετρικό σύστημα SWAN COLORMIX. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα

και δίνει μία λεία επιφάνεια με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Προσφέρει προστασία από 

την ενανθράκωση, δεν παρουσιάζει κιμωλίαση και έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστα-

τικές ιδιότητες. Είναι κατάλληλο για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, τού-

βλα, ξύλα, ελλενίτ. 

Απόδοση: 10 - 12 m2/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
SWAN RELIEF Ακρυλικό ανάγλυφο επίχρισμα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ανάγλυφο επίχρισμα με βάση ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική 15kg  1 75-00-003122

χρήση. Απλώνεται εύκολα, έχει πολύ καλή καλυπτικότητα και δεν κιτρινίζει με την πάροδο

του χρόνου. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, μεγάλη αντοχή στο νερό, στις καιρικές συνθήκες

και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Με τη χρήση ειδικών ρολών μπορούν να δημιουργηθεί

μεγάλη ποικιλία σχεδίων. Είναι κατάλληλο για τσιμέντο, σοβά, μπετόν, ξύλα, νοβοπάν.

Απόδοση: 1-1,5 m2/kg σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

SWAN SUPER EMULSION Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας, με βάση συνθετικές ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερική 3Lt 1 75-00-003165

χρήση. Έχει πολύ καλή καλυπτικότητα, άριστη λευκότητα, δεν κιτρινίζει με την πάροδο του

χρόνου και δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις με το χρωματομετρικό σύστημα SWAN 

COLORMIX. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και δίνει μία λεία επιφάνεια με

αντοχή στο συχνό πλύσιμο, και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Προσφέρει προστασία από

την ενανθράκωση, δεν παρουσιάζει κιμωλίαση και έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατι-

κές ιδιότητες. Είναι κατάλληλο για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, τσιμεντο-

σανίδα, γυψοσανίδα, τούβλα και ξύλα. 

Απόδοση: 10 - 12 m2 /Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
SWAN PROFESSIONAL EMULSION Πλαστικό επαγγελματικό χρώμα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Επαγγελματικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης με πολύ καλή καλυπτικότητα, υψηλή 25 kg / 16Lt 1 75-00-003306

λευκότητα και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Εχει εξαιρετική πρόσφυση, απλώ-

νεται εύκολα και έχει μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Αποτελεί την πλέον αξιόπιστη και οικονομική επιλογή. Είναι ιδανικό για επαγγελματική χρή-

ση σε χώρους όπου απαιτείται εγγυημένο αποτέλεσμα σε εξαιρετική τιμή, όπως γραφεία,

ξενοδοχεία, σχολεία, δημόσια έργα, κοινόχρηστοι χώροι κλπ. Είναι κατάλληλο για κάθε

επιφάνεια εσωτερικού χώρου όπως τοίχοι, ταβάνια, κλιμακοστάσια κλπ.

Απόδοση: 10 - 11 m2/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
SWAN PREMIUM VINYL MATT  Πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας φιλικό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

προς το περιβάλλον 10Lt 1 75-00-003114

Πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας, με βάση συμπολυμερείς ρητίνες PVA-VEOVA, κα-

τάλληλο για εξωτερική χρήση. Εχει άριστη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, δεν κιτρινίζει

με την πάροδο του χρόνου και δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις με το χρωματομετρικό σύστη-

μα SWAN COLORMIX. Εχει εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και δίνει μια ματ επι-

φάνεια με μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Προσφέρει

προστασία από την ενανθράκωση, δεν παρουσιάζει κιμβλίαση και έχει βακτηριοστατικές

και μυκητοστατικές ιδιότητες. Είναι κατάλληλο για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά,

μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα.

Απόδοση: 10 - 11 m2/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
SWAN ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ Υδατοδιαλυτό χρώμα εσωτερικής χρήσης, ιδανικό για ταβάνια, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

κλιμακοστάσια, αποθήκες κλπ. 3Lt 1 75-00-003129

Αποτελεί την πλέον οικονομική λύση για χώρους όπου δεν απαιτείται αντοχή στο πλύσιμο 10Lt 1 75-00-003309

και στο λέκιασμα. Η ειδική του σύνθεση επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει. Εχει πολύ

καλή καλυπτικότητα, απλώνεται εύκολα και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. 

Είναι κατάλληλο για επιφάνειες από σοβά και ασβέστη. 

Απόδοση: 10 m2/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
SWAN V-MAX ACRYLIC Ακρυλικό χρώμα υψηλής απόδοσης ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Οικονομικό ακρυλικό χρώμα με βάση ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για εξωτερική χρήση. 3Lt 1 75-00-003350

Προσφέρει πολύ καλή προστασία από καιρικές συνθήκες, το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία 9Lt 1 75-00-003307

και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Εχει μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, δεν κιτρινίζει

με την πάροδο του χρόνου και δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις με το χρωματομετρικό σύστη-

μα SWAN COLORMIX. Εχει πολύ καλή πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και δίνει μια λεία

επιφάνεια με μεγάλη διάρκεια ζωής. Προσφέρει προστασία από ενανθράκωση, δεν παρου-

σιάζει κιμωλίαση και έχει βακτηριοστατικές και μηκητοστατικές ιδιότητες. Είναι κατάλληλο

για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα, ελλενίτ.

Απόδοση: 10-12 m2/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
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SWAN COLOUR MIX Ο εύκολος τρόπος βαψίματος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Σύστημα αποχρώσεων με σύριγγες. No 16 ΩΧΡΑ 10 75-00-003303

H προσωπική χρωματική επιλογή, η απόχρωση που ταιριάζει με το χώρο, είναι μια μονα- No 17 ΠΡΑΣΙΝΟ 10 75-00-003304

δική ευκαιρία να μεταμορφώσει κανείς το σπίτι ή το γραφείο του ώστε να εκφράζει την δι- Νο 18 ΜΠΛΕ 10 75-00-003305

κή του αισθητική και διάθεση. Το χρώμα σε σύριγγες COLOUR MIX σας επιτρέπει να Νο 4 ΚΑΦΕ 12 Blister 75-00-003273

βρείτε και να φτιάξετε τη δική σας απόχρωση εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Όποια 

απόχρωση και αν σας αρέσει, ουδέτερη ή έντονη, μέσα από τις 126 αποχρώσεις του 

COLOUR MIX, μπορείτε να βρείτε την δική σας. Η μοναδικότητα του COLOUR MIX είναι

ότι σας επιτρέπει να φτιάξετε το χρώμα που θέλετε στο χώρο που θέλετε να βάψετε, ώστε

να μπορείτε να δοκιμάσετε επί τόπου τον τόνο της απόχρωσης που επιθυμείτε.

Εφαρμογές: Με το COLOUR MIX μπορείτε να χρωματίσετε ακρυλικά / πλαστικά χρώματα,

βερνικόχρωμα, ντούκο, υδρόχρωμα, υδρόκολλα, ασβέστη καθώς και αρμόστοκο.

18 ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 126 + ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

SWAN ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ  Υδατοδιαλυτό αστάρι ακρυλικής βάσης εσωτερικής και ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

εξωτερικής χρήσης. 3Lt 1 75-00-003133

Έχει πολύ καλή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα και τέλειο άπλωμα. 10Lt 1 75-00-003134

Η μεγάλη διεισδυτικότητα του μειώνει την απορρόφηση των επιφανειών αυξάνοντας την

απόδοση του τελικού χρώματος. Είναι κατάλληλο για επιφάνειες από σοβά, μπετόν, σπα-

τουλαριστές που πρόκειται να βαφτούν με τελική επίστρωση πλαστικών η ακρυλικών . 

χρωμάτων.

Απόδοση: 12 - 15 m2 /Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
PRO-MOULD Αντιμουχλικό πρόσθετο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Αντιμουχλικό πρόσθετο πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων για μακροπρόθεσμη προ- 250ml 12 75-00-003336

σία από μούχλα και μύκητες.

Αναλογία: 250ml/10Lt

SWAN MINIO Αστάρι ισχυρό αντιοξειδωτικό μετάλλων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ειδικά σχεδιασμένο υψηλής τεχνολογίας αντιοξειδωτικό αστάρι. Παρέχει υψηλή και 750ml 12 75-00-003153

μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, ελαστικότητα

και εξαιρετική αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για ύφαλα σκαφών, κάγκελα

πόρτες, κουφώματα, σωληνώσεις και κάθε τύπου μεταλλική και ξύλινη κατασκευή σε 

βιομηχανικό περιβάλλον ή παραθαλάσσιες περιοχές. Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.

Χρώμα πορτοκαλί. 

Απόδοση: 14 - 16 m2/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
ZINC SHEEN Ισχυρό αντισκωριακό ψυχρού γαλβανισμού ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Αστάρι και χρώμα πλούσιο σε σκόνη ψευδαργύρου. Παρέχει υψηλή και μακροχρόνια 375ml 12 75-00-009106

αντισκωριακή προστασία - ψυχρό γαλβάνισμα. Είναι σχεδιασμένο για την επισκευ- 750ml 12 75-00-009107

ασμένο για την επισκευή επιφανειών από γαλβανισμένο χάλυβα και την καθοδική προ-

στασία μετάλλων. Ιδανικό για χρήση στην βιομηχανική παραγωγή και εργασίες συντή-

ρησης. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία ακόμα και σε έντονα όξινες ή αλκαλικές

συνθήκες και υγρασία. 

Εφαρμογές: Βαφή μεταλλικών επιφανειών όπως αντλίες, σωληνώσεις, κάγκελα. Βαφή 

και προστασία γαλβανισμένών υλικών, όπως δεξαμενές νερού, εξαρτήματα αυτοκινήτων

και σκαφών.

Απόδοση: 8 - 10 m2/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
GOLD Χρυσό χρώμα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διακοσμητικό επίχρισμα διαλύτου, χρυσού χρώματος, κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες. 180ml 12 75-00-009032

Είναι ιδανικό για την προστασία και την διακόσμηση επιφανειών. Εχει μεγάλη καλυπτι-

κότητα, εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα, γρήγορο στέγνωμα και προσφέρει εξαι-

ρετικό φινίρισμα. 

Απόδοση: 18 m2/lt
SILVER Ασημί χρώμα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διακοσμητικό επίχρισμα διαλύτου, ασημί χρώματος, κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες. 180ml 12 75-00-009037

Είναι ιδανικό για την προστασία και την διακόσμηση επιφανειών. Εχει μεγάλη καλυπτι-

κότητα, εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα, γρήγορο στέγνωμα και προσφέρει εξαι-

ρετικό φινίρισμα. 

Απόδοση: 18 m2/lt



349

Χ
Ρ

Ω
Μ

Α
Τ

Α
 Δ

Α
Π

Ε
Δ

Ω
Ν

 &
 Β

ΙΟ
Μ

Η
Χ

Α
Ν

ΙΚ
Α

Χ
Ρ

Ω
Μ

Α
Τ

Α
 Δ

Α
Π

Ε
Δ

Ω
Ν

 &
 Β

ΙΟ
Μ

Η
Χ

Α
Ν

ΙΚ
Α

Δ
ΙΑ

Λ
Υ

Τ
ΙΚ

Α
-Σ

Τ
Ο

Κ
Ο

Ι
Δ

ΙΑ
Λ

Υ
Τ

ΙΚ
Α

-Σ
Τ

Ο
Κ

Ο
Ι

EPOXITE POOL & FLOOR UV ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Εποξειδική επικάλυψη δαπέδων και πισίνας 2 συστατικών Μπλέ πισίνας* 

Ακρυλικοουρεθανική επίστρωση διαλύτου δύο συστατικών, με εξαιρετική ελαστικότητα, 12.5kg  (Α+Β) ΣΥΣΤ. 1 75-00-001826

σκληρότητα και υψηλές αντοχές στην τριβή, στην ηλιακή ακτινοβολία, τα οργανικά και

ανόργανα οξέα, στους διαλύτες, στα χημικά γενικότερα καθώς και στις εξωτερικές και- *Κατόπιν ειδικής παραγγελίας

ρικές συνθήκες. Είναι κατάλληλο για χώρους με τρόφιμα και φάρμακα.

Εφαρμογές:  Μακροχρόνια προστασία και διακόσμηση τσιμεντοειδών, μεταλλικών, πο-

λυεστερικών και ξύλινων επιφανειών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατάλ-

ληλο για πολυετή προστασία πισίνων χωρίς κιτρίνισμα και κιμωλίαση, βαφή δαπέδων

και τσιμεντοειδών επιφανειών σε συνεργεία αυτοκινήτων, ταράτσες, πεζοδρόμια, δεξα-

μενές νερού, εργοστάσια. Βαφή μεταλλικών κτιρίων, υπογείων, οχημάτων, μηχανών 

σκαφών και αεροσκαφών. Βαφή πολυεστερικών και ξύλινων επιφανειών σε σκάφη,

παράθυρα, υπόστεγα κλπ. 

Απόδοση:  3-5 m2/kg ανά στρώση 

SWAN AΣETON ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Υψηλής καθαρότητας ακετόνη για καθαρισμό επιφανειών και αραίωση ειδικών χημικών. 1Lt 20 75-00-006037

Ενδείκνυται για αραίωση και καθαρισμό πολυουρεθανικών υλικών. 4Lt 6 75-00-006038

SWAN WHITE SPIRIT ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Υψηλής καθαρότητας WHITE SPIRIT για χρώματα διαλύτου, καθαρισμούς, αραιώσεις 500ml 30 75-00-006001

χημικών με βάση το white spirit.

SWAN ΝΕΦΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Υψηλής καθαρότητας νέφτι πεύκου. 1Lt 20 75-00-006010

SWAN ΛΙΝΕΛΑΙΟ ΑΓΓΛΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ωμό λινέλαιο Αγγλίας, υψηλής ποιότητας. 1Lt 20 75-00-006007

4Lt 6 75-00-006008

SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαλυτικό γενικού καθαρισμού βερνικιών. Ειδικό για αραίωση βερνικιών νίτρου. 1Lt 20 75-00-006015

16Lt 1 75-00-006017

PRIME STANDARD Έτοιμος για χρήση ακρυλικός στόκος σπάτουλας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Λευκός ακρυλικός στόκος οικοδομών, έτοιμος για χρήση. Είναι κατάλληλος για σπατουλά- 400gr 24 75-00-007000

ρισμα τοίχων και οροφών. Ιδανικός για να γεμίζει ρωγμές και τρύπες σε τοιχοποιίες, ταβά- 800gr 12 75-00-007001

νια, πατώματα και πόρτες. προσφέρει τέλειο άπλωμα, ελάχιστη συρρίκνωση χωρίς σκασί-

ματα και υψηλή αντοχή στην υγρασία. Δημιουργεί ένα ισχυρό, λείο - μη απορροφητικό 

- λευκό υπόστρωμα έτοιμο για να βαφτεί. Προσφέρει οικονομία στο  χρώμα. Κατάλληλος 

για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογές: Στοκάρισμα ατελειών και σπατουλάρισμα σε τοίχους και οροφές οικοδομικών

επιφανειών πριν το βάψιμο. Είναι κατάλληλος για σοβά, λείες τσιμεντοειδείς επιφάνειες, 

πορομπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, πέτρα, ξύλα κλπ. 

Απόδοση: 2-3 m2/kg 
PRIME SUPER LITE MICRON TECHNOLOGY ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Αφρόστοκος τεχνολογίας μικρομορίων 1lt 12 75-00-007046

Πρωτοποριακός έτοιμος για χρήση ελαφρύς στόκος νερού νέας τεχνολογίας μικρομορίων. 200ml 24 75-00-007010

Είναι ιδανικός για γεμίσματα ατελειών με μία στρώση πριν από το βάψιμο. Είναι κατάλλη- 400ml 12 75-00-007011

λος για σοβά, τσιμέντο, γυψοσανίδα, τούβλο, πέτρα, και ξύλο κλπ. Γεμίζει όλα τα κενά σε 

μία στρώση, εύκολο στη χρήση – η ελαφριά πάστα εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγο-

ρα – μπορεί να βαφεί σε 30 λεπτά – 1 ώρα, δεν «κρεμάει», δεν συρρικνώνεται - δεν σκάει.

Δεν χρειάζεται απαραίτητα τρίψιμο - δημιουργεί μια λεία επιφάνεια. Κατάλληλος για εσω-

τερική και εξωτερική χρήση. 

Εφαρμογές: Γρήγορο και εύκολο στοκάρισμα ατελειών και προετοιμασία τοίχων και ορο-

φών πριν το βάψιμο. Είναι κατάλληλος για σοβά, λείες τσιμεντοειδείς επιφάνειες, τούβλα,

πέτρες, ξύλα, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα πέτρα, ξύλο κλπ.

PRIME FLEX Ελαστομερής ακρυλικός στόκος ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ετοιμος για χρήση, λευκός ελαστομερής ακρυλικός σόκος ειδικής χημικής σύνθεσης με βά- 800gr 12 75-00-007007

ση καθαρές ακρυλικές ρητίνες. Εχει εξαιρετική πρόσφυση, αντοχή στην υγρασία και υψηλή

ελαστικότητα. Διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε μεγάλες μεταβολές της θερμο-

κρασίας. Εχει μεγάλη αντοχή στις ακτίνες UV. Εμφανίζει μικρή συρρίκνωση χωρίς σκασί-

ματα. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογές: Σφράγιση οριζόντιων και κάθετων αρμών διαστολής με κινητικότητα έως 15%.

Σφράγιση οικοδομικών αρμών όπως μεταξύ τοίχου και πορτών ή παραθύρων, προκατα-

σκευασμένων κτιρίων, στεγανοποίηση ρωγμών ταρατσών, τοίχων κλπ. Είναι κατάλληλος

για σοβά, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, τούβλα, μπετόν, πέτρες, μέταλλα, ξύλα, πορομπετόν, 

γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ.
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PVC ADHESIVE Ενισχυμένη κόλλα για σωλήνες PVC ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ισχυρή επαγγελματική κόλλα PVC για πολύ δυνατή συγκόλληση σωλήνων βαρέως Διαφανή σωληνάριο 80ml 25 75-00-001879

τύπου από PVC. Έχει εξαιρετική αντοχή στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, Γκρι 250ml 24 75-00-001877

στο βραστό νερό, στις υψηλές πιέσεις και στα περισσότερα χημικά. Προσφέρεται Γκρι 500ml 12 75-00-001878

σε χρώμα γκρι ή διαφανές, σε εύχρηστη συσκευασία με βουρτσάκι ή σε σωληνάριο. Διάφανη σωληνάριο 80ml 25 75-00-001867

Εφαρμογές: Συγκολλήσεις σωλήνων σε κάθε είδους υδραυλικό δίκτυο, όπως απο- Διάφανη 250ml 12 75-00-001871

χετεύσεις νιπτήρων, νεροχυτών, υδρορροών, βιομηχανικών εφαρμογών κλπ.

Απόδοση: 3-4 m2/ lt
PVC PRIMER PRIMER για σωλήνες PVC ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ειδικό primer προεργασίας για καλύτερη απόδοση της συγκόλλησης υλικών από 500ml 12 75-00-001880

σκληρό PVC. Καθαρίζει και ενεργοποιεί τις επιφάνειες. Προσφέρεται σε εύχρηστη

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ με βουρτσάκι.

ΒΟΡΑΚΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ισχυρή αποξειδωτική σκόνη για δυνατές συγκολλήσεις χαλκοσωληνώσεων και ορεί- 125gr 12 75-00-001869

χαλκου με ειδική βέργα κασσιτεροκόλλησης. 

ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ Ισχυρή καθαριστική αλοιφή χαλκοσωλήνων. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Προσφέρει ισχυρή και στεγανή συγκόλληση στις ενώσεις χαλκοσωλήνων χωρίς 125ml 12 75-00-001868

τρίψιμο και δίχως να καταστρέφει τις σωληνώσεις. 

Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για παντός τύπου συγκολλήσεις μαλακών σωληνώ-

σεων σε δίκτυα θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού. Έχει εξαιρετικά αποτελέσμα-

τα σε χαλκό, ορείχαλκο, κασσίτερο και ψευδάργυρο.

FOAM BOND Κόλλα για αφρώδη μονωτικά ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Κόλλα για δυνατή συγκόλληση αφρώδους πολυουρεθάνης για μόνωση σωλήνων. 200ml με βουρτσάκι 12 75-00-001873

Έχει μεγάλη αντοχή στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Προσφέρεται και σε

εύχρηστη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ με βουρτσάκι (250ml).

Εφαρμογές: Συγκόλληση αφρώδους μόνωσης σωλήνων σε κάθε είδους υδραυλικό

δίκτυο.

ΓΟΜΑΛΑΚΑ Γνήσια γομαλάκα ενισχυμένη με ρητίνες ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Προσφέρει στεγανοποίηση στους πόρους και στις ραφές σε δεξαμενές πετρελαίου 200ml με βουρτσάκι 12 75-00-001870

και νερού. Στεγανοποιεί σπειρώματα, φλάντζες, ρεζερβουάρ κλπ. Είναι κατάλληλη

επίσης για επάλειψη σε ρόζους ξύλων για την αποφυγή σκασίματος των χρωμάτων.

Προσφέρεται σε εύχρηστη συσκευασία με βουρτσάκι.

MINIO ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Αντισκωριακό μίνιο – αστάρι, νέας τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο για την προστα- 250ml με βουρτσάκι 12 75-00-001866

σία μεταλλικών επιφανειών. Είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση σπειρωμάτων σε

συνδυασμό με κανάβι. Προσφέρεται σε εύχρηστη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ με βουρτσάκι. 

Πορτοκαλί χρώμα.

ISOCRYL DUR Αστάρι διαλύτου ακρυλικής βάσης,  τοίχων και ταρατσών ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Εξαιρετικά ισχυρό διαφανές ακρυλικό αστάρι οργανικού διαλύτου, προεργασίας, προστασίας 5Lt 4 75-00-005138

και ισχυροποίησης τσιμεντοειδών και οικοδομικών επιφανειών για καλύτερη πρόσφυση μο-

νωτικών και χρωμάτων. Έχει πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε κάθε  πορώδη επιφάνεια.

Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογές: Αστάρωμα εξωτερικών τοίχων, ταρατσών, προσόψεων από τούβλα κλπ. Στεγα-

νοποίηση και προστασία δομικών επιφανειών. Σταθεροποίηση και ισχυροποίηση σαθρών 

επιφανειών. Σταθεροπεριοχών και της κιμβλίασης του τσιμέντου. Κατάλληλο για χώρους με 

υδρατμούς όπως μπάνια κουζίνες κλπ.

Απόδοση: 5-8 m2/Lt
PRIMER PU 900 Αστάρι πολυουρεθάνης ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Εξαιρετικά ισχυρό πολυουρεθανικό αστάρι προεργασίας, προστασίας και ισχυροποίησης 250ml 24 75-00-005064

τσιμεντοειδών και οικοδομικών επιφανειών. Εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση σφραγιστικών

και ελαστομερών υλικών για μόνωση και συγκόλληση. Εφαρμόζεται και με ελαφρά υγρασία.

Εφαρμογές: Προεργασία εσωτερικών και εξωτερικών αρμών, τοίχων, προσοψεων από σοβά,

μπετόν, πέτρα, τούβλο, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα κλπ, πριν τη σφράγιση με ειδικές ελα-

στομερείς μαστίχες ή τη μόνωση με μονωτικά ταράτσας.

Απόδοση: 3-7 m2/Lt
EPOXITE DUR Αστάρι εποξειδικό διαλύτου 2 συστατικών ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Εποξειδικό διάφανο αστάρι διαλύτου δύο συστατικών, με υψηλή διεισδυτικότητα για την 10.5Lt (A+B) 1 75-00-001850

ισχυροποίηση σαθρών επιφανειών και το αστάρωμα οικοδομικών επιφανειών πριν τη βαφή. συστ.

Παρέχει καλύτερη πρόσφυση για τα εποξειδικά χρώματα με τα εποξειδικά αυτοεπιπεδούμενα

συστήματα.

Εφαρμογές: Χρησιμοποιείται κυρίως ως υπόστρωμα για τα αυτοεπιπεδούμενα εποξειδικά

δάπεδα για να ισχυροποιήσει την πρόσφυση των επιφανειών και των εποξειδικών χρωμά-

των. Λειτουργεί και σαν τελική επίστρωση σε τσιμέντο για την αποφυγή σκόνης.

Απόδοση: 4-8m2/kg ανάλογα με την απορροφητικότητα και την υφή της τσιμεντοειδούς

επιφάνειας.
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HUMI LOCK Συλλέκτης υγρασίας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Αφυγραντικό και αποσμητικό χώρου. Απορροφά την υγρασία και καταπολεμά τη (2 Χ 180gr) 360gr 12 75-00-002033
μούχλα και τις άσχημες μυρωδιές. Είναι ιδανικό για δωμάτια που παραμένουν κλει-
στά για μεγάλο χρονικό διάστημα και χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς. Οι ει-
δικοί κρύσταλλοι απορροφούν την υγρασία της ατμόσφαιρας και υγροποιούνται 
μέσα στο δοχείο. Το δοχείο επαναχρησιμοποιείται με τις ανταλλακτικές συσκευασί-
ες. Η κάθε συσκευασία περιέχει 2 αεροστεγώς κλεισμένους φακέλους για μεγαλύ-
τερο χρόνο ζωής.
Εφαρμογές: Τοποθετήστε το HUMI LOCK σε κελάρια, υπόγεια, γκαράζ, αποθήκες,
μπάνια, ντουλάπια κουζίνας, γκαρνταρόμπες, εξοχικά σπίτια, σπιτάκια κήπου, αυ-
τοκίνητα, σκάφη, τροχόσπιτα κλπ.
HUMI LOCK REFILL Ανταλλακτικά συλλέκτη υγρασίας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται με τη ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ HUMI LOCK για μεγαλύ- (4 Χ 180gr) 720gr 12 75-00-002034
τερη οικονομία. Η κάθε ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ περιέχει 4 αεροστεγώς κλεισμένους φακέλους
για μεγαλύτερο χρόνο ζωής.
OXY CLEAN CL17  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Ισχυρό καθαρισιτικό πλακιδίων, αρμών πλακιδίων και πετρών 4Lt 6 75-00-005005
Πολύ ισχυρό συμπυκνωμένο όξινο καθαριστικό κατάλληλο για κεραμικά πλακίδια, 1Lt 15 75-00-005004
φυσικές και τεχνητές πέτρες, αρμούς πλακιδίων και πετρών. Καθαρίζει εύκολα, γρή-
γορα και αποτελεσματικά τσιμέντα, σοβάδες, αρμόστοκους, επίμονους λεκέδες από
λάδια, καφέ, σκουριά, χρώματα καθώς και ρύπους που προκαλούνται από την πά-
ροδο του χρόνου από τη βροχή, τα καυσαέρια και τη συχνή χρήση των χώρων.
Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών που εφαρμόζεται.
Εφαρμογές: Κατάλληλο για όλους τους τύπους απορροφητικών και μη απορροφη-
τικών κεραμικών πλακιδίων όπως cotto, terracotta, κεραμικά υαλωμένα πλακίδια,
τσιμεντόπλακες πεζοδρομίων και κήπων, τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων και μαρ-
μάρων, όλους τους τύπους φυσικών πετρών όπως πλάκες Πηλίου - Καρύστου, πέ-
τρες χτισίματος,βοτσαλιές,φυσικοί κυβόλιθοι,διακοσμητικές πέτρες επενδύσεων κλπ

Απόδοση: 5 - 6 m2/Lt
OXY CLEAN CL22  Ισχυρό καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Πολύ ισχυρό συμπυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για όλους τους τύπους αγυά- 1Lt 15 75-00-005013
λιστων μαρμάρων. Καθαρίζει εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά τσιμέντα, σο- 4Lt 6 75-00-005014
βάδες, αρμόστοκους, επίμονους λεκέδες από λάδια, καφέ, σκουριά, χρώματα κα-
θώς και ρύπους που προκαλούνται από την πάροδο του χρόνου από τη βροχή, τα
καυσαέρια και τη συχνή χρήση των χώρων. Επαναφέρει την αρχική όψη των μαρ-
μάρων και είναι φιλικό προς τις ευαίσθητες επιφάνειες.
Εφαρμογές: Κατάλληλο για όλους τους τύπους αγυάλιστων λευκών μαρμάρων 
όπως Διονύσου, Θάσου, Βέροιας, Καβάλας, τους περισσότερους τύπους αγυάλι-
στων ανοιχτόχρωμων και χρωματιστών μαρμάρων όπως Νάουσας, Βέροιας, 
Ιωαννίνων, Βόλου, τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων και μαρμάρων κλπ.

Απόδοση: 5 - 6 m2/Lt
MOULD CLEANER Καθαριστικό μούχλας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Ειδικό καθαριστικό αντιμουχλικό και απολυμαντικό υγρό, εξαιρετικά ισχυρό για την Σπρέυ 500ml 12 75-00-003173
απομάκρυνση μούχλας και εν γένει φυτικών μικροοργανισμών που αναπτύσσονται
σε μέρη με πολύ υγρασία. Προσφέρει αντιμουχλική δράση διαρκείας.
Εφαρμογές: Καταπολέμηση μούχλας και φυτικών μικροοργανισμών σε μπάνια, κου-
ζίνες και εξωτερικές επιφάνειες σπιτιών, ειδικότερα σε τοίχους, ταβάνια, πέτρες, 
αρμούς πλακιδίων, ζαρντινιέρες και μπαλκόνια.
ΤΕΑΚ CLEANER  Αναζωογονητικό - καθαριστικό ξύλων teak ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Ειδικό καθαριστικό για ξύλα teak καθώς και για σκληρή και εξωτική ξυλεία (μαόνι, Σπρέυ 500ml 12 75-00-005619
ιρόκο κλπ). Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό χωρίς να καταστρέφει το ξύλο. Τα ξύλα
teak καθώς και τα περισσότερα εξωτικά σκληρά ξύλα πρέπει να καθαριστούν πριν
περαστούν με Teak Oil ή Teak Sealer. Ισχυρά και μη κατάλληλα καθαριστικά μπο-
ρεί να καταστρέψουν αυτά τα ακριβά είδη ξυλείας. Ο καθαρισμός με επακόλουθη
απολίπανση με διαλυτικό βοηθούν την ποιότητα της συγκόλλησης ειδικών ξύλων 
από teak. 
Εφαρμογές: Ιδανικό για ξύλινα καταστρώματα σπιτιών και σκαφών αναψυχής κα-
θώς και για έπιπλα κήπου και βεράντας. Καθαρισμός παλαιωμένης και λεκιασμένης
ξυλείας.
VIT CLEANER CL15  Ισχυρό αποφρακτικό βόθρων και αποχετεύσεων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Πολύ ισχυρό αποφρακτικό βόθρων και αποχετεύσεων. Διατίθεται μόνο για επαγγελ- 4kg 4 75-00-005021
ματική χρήση. Η δράση του είναι άμεση και αποτελεσματική σε απορροφητικούς
βόθρους και αποχετευτικά δίκτυα. Διαλύει λίπη, πουρί, σαπούνια, τρίχες και οργα-
νικά κατάλοιπα. Περιορίζει τις δαπανηρές εκκενώσεις και τις δυσάρεστες οσμές
απελευθερώνοντας τα τοιχώματα των βόθρων και αποκαθιστώντας το πορώδες του
εδάφους.
Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για χρήση σε απορροφητικούς βόθρους, υπονόμους, 
αποχετευτικά δίκτυα, φρεάτια, τομείς αποστράγγισης. Είναι απαραίτητο για την δια-
τήρηση της σωστής λειτουργίας των βόθρων. Δεν προσβάλει τις σωλήνες του 
δικτύου, τα υλικά δόμησης των τοιχίων και τα μαντεμένια καπάκια των φρεατίων.
Αποτελεί τον πλέον οικονομικό τρόπο απόφραξης-συντήρησης.
Κατανάλωση: 4kg για απόφραξη και συντήρηση για ένα βόθρο 10m3.
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VIT CLEAN CL14  Ισχυρό αποφρακτικό υγρό αποχετεύσεων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Πολύ ισχυρό συμπυκνωμένο αποφρακτικό αποχετεύσεων κατάλληλο μόνο για επαγγελματική 1.8Kg 12 75-00-005023

χρήση. Είναι βαρύτερο από το νερό και το διαπερνά εύκολα φτάνοντας στο σημείο που έχει φρά-

ξει η αποχέτευση. Έχει άμεση δράση και είναι κατάλληλο για όλο το αποχετευτικό δίκτυο. Ξεβου-

λώνει μέσα σε λίγα λεπτά σωληνώσεις, νιπτήρες, λεκάνες, μπανιέρες, νεροχύτες, σιφώνια κλπ.

Διαλύει τα συσσωρεμένα λίπη, χαρτιά, πουρί, σαπούνια, τρίχες, υπολείμματα τροφίμων και ορ-

γανικών καταλοίπων. Δεν προσβάλει την πορσελάνη, τις σωληνώσεις και τις ανοξείδωτες επιφά-

νειες.

Εφαρμογές: Ιδιαίτερα κατάλληλο για άμεσες και αποτελεσματικές αποφράξεις αποχετευτικών δι-

κτύων σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εργοστάσια, δημόσια κτίρια, σπίτια κλπ. Αποτελεί

τον πλέον οικονομικό τρόπο απόφραξης – συντήρησης του αποχετευτικού δικτύου.

Κατανάλωση: 900gr για απόφραξη σε νιπτήρες, νεροχύτες, λεκάνες, σιφώνια 1800gr για απόφρα-

ξη σε κεντρικά δίκτυα αποχετεύσεων.

ANTIFREEZE  Αντιψυκτικό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ειδικό αντιψυκτικό υγρό υψηλής ποιότητας. Παρέχει προστασία σε κλειστά κυκλώματα ψύξης- 1Lt 20 75-00-005147

θέρμανσης σε αυτοκίνητα και ηλιακούς θερμοσίφωνες όλο το χρόνο, ανεξαρτήτος μεταβολών στη 4Lt 4 75-00-005148

θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος (50οC έως +100οC). 20Lt 1 75-00-005152

Εφαρμογές: Κατάλληλο για αντιψυκτική προστασία των ηλιακών θερμοσιφώνων και των ψυγείων

αυτοκινήτου. Προστατεύει επίσης από διάβρωση, σκουριά, άλατα χωρίς να επηρεάζει λάστιχα και

προστατευτικά κολάρα. Ελαχιστοποιεί τις αποθέσεις μεταλλικών οξειδίων. Μειώνει το κόστος 

καθαρισμού και συντήρησης.

CHILTON COX ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Το πλέον εύχρηστο, αξιόπιστο και ισχυρό πιστόλι εφαρμογής μα- 1 & 10 75-00-008219

στιχών σε μορφή φύσιγγας. 

Κατάλληλο για σιλικόνες, ακρυλικά, πολυουρεθάνη. 

Επαγγελματικό.

KENNET COX ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Πιστόλι για φύσιγγες σιλικόνης, εύχρηστο και αξιόπιστο. 25 75-00-008202

POINTING GUN COX ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Πιστόλι ισχυρό για αρμολόγηση χύμα υλικού.  POINTING GUN COX 1 75-00-008210

Επαγγελματικό εργαλείο για σωστή εφαρμογή τσιμεντοειδών και Ανταλλακτικό σωλήνα, πιστόνι και ακροφύσιο 1 75-00-008211

εποξειδικών υλικών αρμολόγησης.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΣΩΛΗΝΑ COX ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Σετ 6 τεμαχίων διαφόρων εφαρμογών για σαλάμια και ενέσιμες 6 75-00-008223

ρητίνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: διατίθενται σε στοκ τα περισσότερα ανταλλακτικά 

επισκευής πιστολιών COX σωλήνα όπως ρυθμιστές, πιστόνια, 

σωλήνες και διάφορα εξαρτήματα.
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ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Οι χαρτοταινίες Mercola είναι κατάλληλες για τον καθορισμό προστατευ- 19mmX45m 144 75-00-008000

τικής κάλυψης κατά τη διάρκεια του βαψίματος. Είναι κατάλληλες για 25mmX45m 108 75-00-008001

εσωτερικές εργασίες βαψίματος και χρησιμοποιείται σε τοίχους, ταβάνια, 30mmX45m 90 75-00-008002

πόρτες, παράθυρα κλπ. Είναι τέλειες για κάλυψη μεγάλων αποστάσεων, 38mmX45m 72 75-00-008003

για ευθείες γραμμές και ακριβείς καμπύλες. Κολλάνε σε λείες και ελα- 50mmX45m 54 75-00-008004

φρώς τραχιές επιφάνειες. Αφαιρούνται χωρίς να αφήσουν υπολείμματα.  

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΘΟΡΥΒΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Οι ταινίες συσκευασίας Mercola είναι κατάλληλες για ασφαλή συσκευασία 38mmX60m Διαφανής 96 75-00-008013

χαρτοκιβωτίων. Είναι κατάλληλες για μεσαία και μεγάλα βάρη και για 38mmX60m Καφέ 96 75-00-008008

όλους τους τύπους χαρτιού. Ξετυλίγονται εύκολα, χωρίς θόρυβο και είναι 50mmX60mΔιαφανής 72 75-00-008014

εύκολες στη χρήση τους για χειρισμό με το χέρι ή με το ειδικό dispenser. 50mmX60m Καφέ 72 75-00-008009

Εξασφαλίζουν ασφάλεια στις αποστολές με κάθε τρόπο μεταφοράς. 

Αφαιρούνται χωρίς να αφήσουν οποιοδήποτε υπόλειμμα.  

ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Οι ταινίες αλουμινίου Mercola συνδυάζουν εύκαμπτη και πολύ ισχυρή 50mmX5m 66 75-00-008015

συγκόλληση - στερέωση. Είναι κατάλληλες για επισκευές σε μεταλλικές 50mmX10m 54 75-00-008016

επιφάνειες όπως σε πλαίσια οχημάτων, υδρορροές, εργασίες στεγάνωσης, 50mmX50m 36/30 75-00-008017

μεταλλικά μπουριά – καμινάδες, αεραγωγούς κλπ.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Οι ταινίες αλουμινίου με πλέγμα Mercola συνδυάζουν εύκαμπτη και πολύ 50mmX5m 66 75-00-008313

ισχυρή συγκόλληση – στερέωση χάρη στην ενίσχυση τους με πλαστικό 

πλέγμα. Είναι κατάλληλες για ενώσεις υαλοβάμβακα και πετροβάμβακα, 

ενώσεις ασφαλτομονώσεων, επισκευές σε μεταλλικές επιφάνειες όπως σε

πλαίσια οχημάτων, υδρορροές και πολλές άλλες εργασίες στεγάνωσης. 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΚΕΤΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Οι ταινίες διπλής όψης μοκέτας Mercola προσφέρουν γρήγορη και εύκο- 38mmX5m 120 75-00-008018

λη λύση τοποθέτησης σε όλες τις τυποποιημένες ποιότητες μοκετών. 38mmX10m 120 75-00-008019

Προσφέρουν άμεση συγκόλληση, αντοχή στη θερμοκρασία, και μεγάλη 

αντοχή στη γήρανση. Αφαιρούνται χωρίς να αφήσουν οποιοδήποτε υπό-

λειμμα.  

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ PVC ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Οι ταινίες PVC Mercola είναι κατάλληλες για μόνωση, σύνδεση και στε- 19mmX20y Μαύρη 20 75-00-008021

ρέωση καλωδίων. Είναι πολύ ισχυρές και ανθεκτικές στη γήρανση. Είναι 19mmX20y Γκρι 20 75-00-008022

κατάλληλες για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στον οικοδομικό και κατα- 19mmX20y Λευκή 20 75-00-008036

σκευαστικό χώρο. 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Οι υφασμάτινες ταινίες Mercola κατάλληλες για ποικίλες εφαρμογές επι- 50mmX10m Ασημί 54 75-00-008030

σκευών, αισθητικών βελτιώσεων και εργασιών συντήρησης. Συνδέουν 50mmX10mΛευκή 54 75-00-008037

χαλαρά στοιχεία μεταξύ τους, μονώνουν ηλεκτρικούς αγωγούς. 50mmX10mΜαύρη 54 75-00-008028

Αφαιρούνται χωρίς να αφήσουν οποιοδήποτε υπόλειμμα.  

TURBOFIX MONTAGE TAPE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης blister 3m 10 75-00-008316

για στερεώσεις αντικειμένων σε τοίχους, μπάνια και άλλες επιφάνειες.

Προσφέρει ασφαλή, γρήγορο και  απλό τρόπο τοποθέτησης.

Είναι πολύ ισχυρή με αντοχή στην υγρασία.

Εφαρμογές: Τοποθετήσεις πινακίδων, διακοσμητικών, ράβδων κουζίνας, 

άγκιστρων, και πολλών άλλων αντικειμένων σε τοίχους, πλακάκια, ξύλα, 

MDF, διακοσμητικά στοιχεία και πολλές άλλες επιφάνειες. Είναι ο ιδανικός 

τρόπος στερέωσης στο σπίτι, στο γραφείο, στο εργαστήριο, στα hobby κλπ.

ΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία αρμών γυψοσανίδας ενισχυμένη με 5cm x 25m 72 75-00-008288

fiberglass. Είναι κατάλληλη για τη σταθεροποίηση και την αποφυγή ρηγμα-

τώσεων σε εργασίες αργολόγησης γυψοσανίδας. Καλύπτει αρμούς, τρύπες,

χτυπήματα, ατέλειες. Είναι πολύ ισχυρή και εύκολη στην εφαρμογή της.
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MINOS COLOR ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Χρώμα γενικής χρήσης σε spray Λευκό RAL 9010 12 75-00-009044

Διακοσμητικό ακρυλικό χρώμα σε spray με άπειρες εφαρμογές. Γκρι μπλε RAL 7031 6 75-00-009026

Προσφέρει στην επιφάνεια που  γυαλιστερό φινίρισμα με Μπλε λιλά RAL 4005 6 75-00-009016

μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Στεγνώνει γρήγορα, έχει εξαιρετική Γκρι τσιμέντου RAL 7033 6 75-00-009027

καλυπτικότητα και γεμιστικές ιδιότητες. Καφέ σοκολατί RAL 8017 6 75-00-009040

Προσφέρει αντισκωριακή προστασία, και αντοχή στις καιρικές Καφέ χαλκού RAL 8004 6 75-00-009029

συνθήκες, στα πετρελαιοειδή και στα χημικά. Λευκό κρεμ RAL 9001 6 75-00-009041

Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για βαφή ακατέργαστων και Καφέ RAL 8007 6 75-00-009039

κατεργασμένων επιφανειών ξύλου, μετάλλου, γυαλιού, πέτρας, Κόκκινο φωτιάς RAL 3000 12 75-00-009007

κεραμικών και διαφόρων ειδών πλαστικού. Μπλε RAL 5010 12 75-00-009019

Λευκό γκρι RAL 9002 6 75-00-009042

Βιολετί RAL 4003 6 75-00-009015

Μπεζ RAL 1014 6 75-00-009002

Πράσινο RAL 6002 6 75-00-009021

Τυρκουάζ RAL 6027 6 75-00-009024

Γκρι ανοιχτό RAL 7035 6 75-00-009028

Ανοιχτό μπεζ RAL 1015 6 75-00-009003

Κίτρινο κροκί RAL 1028 6 75-00-009005

Κυπαρισί RAL 6005 12 75-00-009022

Πορτοκαλί RAL 2004 6 75-00-009006

Λευκό RAL 9010 MAT 12 75-00-009045

Λευκό RAL 9010 ΣΑΤΙΝΕ 12 75-00-009046

Κόκκινο ρουμπινί RAL 3003 6 75-00-009008

Μπλε ζαφειριού RAL 5003 6 75-00-009018

Λευκό διαγράμμισης RAL 9003 6 75-00-009043

Γκρι ασημί RAL 7001 12 75-00-009025

Γαλάζιο ουρανού RAL 5015 6 75-00-009020

Μαύρο RAL 9017 12 75-00-009047

Μαύρο RAL 9017 MAT 12 75-00-009048

Μαύρο RAL 9017 ΣΑΤΙΝΕ 12 75-00-009049

Κόκκινο διαγράμμισης RAL 3020 6 75-00-009009

Κίτρινο διαγράμμισης RAL 1023 12 75-00-009004

Μωβ RAL 4006 6 75-00-009017

Λαχανί RAL 6018 6 75-00-009023

Λευκό RAL 9010 12 75-00-009055

Κόκκινο φωτιάς RAL 3000 12 75-00-009058

Γκρι ασημί RAL 7001 12 75-00-009062

Μαύρο RAL 9017 12 75-00-009052

Μαύρο RAL 9017 MAT 12 75-00-009053
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XD500 Μοναδικό πολυχρηστικό λιπαντικό-αντισκωριακό και αφυγραντικό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Το XD-500 είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό  πολυχρηστικό λιπαντικό-αντισκωριακό 100ml 6 75-00-009076
-αφυγραντικό και διεισδυτικό spray υψηλής απόδοσης. Προσφέρει σημαντική προστα- 300ml 6 75-00-009075
σία και λίπανση, απομακρύνει υγρασίες και απελευθερώνει σκουριασμένα εξαρτήματα.
Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για την απελευθέρωση σκουριασμένων εξαρτημάτων και
συνδέσμων. Λιπαίνει και σταματάει τριξίματα. Προστατεύει τα μέταλλα από την διά- 
βρωση και την σκουριά. Εισχωρεί κάτω από την σκόνη, τη βρωμιά, το πετρέλαιο και
απομακρύνει το νερό. 
METALLIC PAINT SPRAY Μεταλλικό χρώμα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Ταχυστέγνωτο βερνικόχρωμα με μεταλλικό εφέ κατάλληλο για πολλές επιφάνειες. Είναι Μαύρο 300ml 6 75-00-009067
εύκολο στη χρήση και προσφέρει πλούσιο μεταλλικό φινίρισμα. Είναι ιδανικό για δια- Χρώμιο 300ml 6 75-00-009066
κοσμητικές εφαρμογές. 
Εφαρμογές: Κατάλληλο για επιφάνειες ξύλου, μετάλλου, γυαλιού, πέτρας, κεφαμικών 
και διαφόρων ειδών πλαστικού. Έχει άπειρες εφαρμογές όπως διακοσμητικές κορνίζες
ποδήλατα, εποχιακά – χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά και πολλά άλλα. 
FLUORESCENT PAINT Φθορίζον χρώμα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Ταχυστέγνωτο χρώμα με ειδικά αντανακλαστικά υλικά για να ξεχωρίζει στο σκοτάδι με Κίτρινο 300ml 6 75-00-009068
την ελάχιστη δέσμη φωτός. Είναι εύκολο στη χρήση και προσφέρεται για πολλές εσω- Πορτοκαλί 300ml 6 75-00-009069
τερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Πράσινο 300ml 6 75-00-009070
Εφαρμογές: Κατάλληλο για επιφάνειες ξύλου, μετάλλου, γυαλιού, πέτρας, κεραμικών
και διαφόρων ειδών πλαστικού. Έχει άπειρες εφαρμογές όπως πυροσβεστικοί κρουνοί
πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα, επιγραφές, πινακίδες δρόμων, κλπ. 
RADIATOR SPRAY Χρώμα για καλοριφέρ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Ταχυστέγνωτο χρώμα ειδικών συνθετικών ρητινών ακρυλικής βάσης, κατάλληλο για Λευκό 300ml 6 75-00-009072
βαφή, φρεσκάρισμα και επιδιόρθωση καλοριφέρ. Έχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο, στις
γρατζουνιές, στους λεκέδες, στην υγρασία και σε συνεχή έκθεση στη ζέστη. Δεν κιτρι-
νίζει με την πάροδο του χρόνου. Δεν είναι κατάλληλο για σόμπες όπου αναπτύσσονται
πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για βαφή και επιδιόρθωση καλοριφέρ κάθε είδους όπου
η βαφή με ρολό και πινέλο είναι δύσκολη ή και αδύνατη. Βαφή θερμοσιφώνων, σωλη-
νώσεων ζεστού και κρύου νερού, και άλλων μεταλλικών επιφανειών.
SMALTO Εμαγιέ χρώμα ηλεκτρικών συσκευών ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Ταχυστέγνωτο σμάλτο ειδικών συνθετικών ρητινών ακρυλικής βάσης, κατάλληλο για Λευκό 300ml 6 75-00-009071
βαφή, φρεσκάρισμα και επιδιόρθωση των περισσότερων λευκών οικιακών ηλεκτρικών
συσκευών.Έχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο, στις γρατζουνιές, στους λεκέδες, στην υγρα-
σία και σε συνεχή έκθεση στη ζέστη. Δεν είναι κατάλληλο για νεροχύτες και σόμπες.
Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για βαφή και επιδιόρθωση ψυγείων, πλυντηρίων, κουζι-
νών, απορροφητήρων, θερμοσίφωνων και άλλων μεταλλικών επιφανειών.
SILICONE SPRAY  Λιπαντικό, προστατευτικό, αδιαβροχοποιητικό σιλικόνης ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Εξελιγμένο λιπαντικό με βάση τη σιλικόνη κατάλληλο για λίπανση, αδιαβροχοποίηση 300ml 6 75-00-009073
και προστασία. Προστατεύει από την υγρασία και τη διάβρωση δημιουργώντας ένα 
διάφανο φιλμ προστασίας. Είναι το μοναδικό λιπαντικό που μπορεί να εφαρμοστεί σε
όλα τα υλικά όπως μέταλλα, ξύλα, πλαστικά, λάστιχα κλπ. Εχει μεγάλη αντοχή στις 
υψηλές πιέσεις, στη θερμοκρασία και στις καιρικές συνθήκες. Είναι το μόνο λιπαντικό
υγρό που αντέχει στον ήλιο.
Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για απελευθέρωση και προστασία καλουπιών, για λίπαν-
ση σε μεντεσέδες, ράουλα, συνδέσμους, κλειδαριές, τροχαλίες, οδηγούς, εργαλεία, 
πόρτες κλπ. Ιδανικό για λίπανση και προστασία ταμπλώ αυτοκινήτων, δερματίνης και
ελαστικών, για την αδιαβροχοποίηση επιφανειών όπως τέντες, ομπρέλες, σκηνές, ναυ-
τιλιακά εξαρτήματα, φουσκωτά σκάφη, κλπ.
CLEAR VARNISH SPRAY  Διαφανές ακρυλικό βερνίκι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Ταχυστέγνωτο διαφανές ακρυλικό βερνίκι κατάλληλο για πολλές εφαρμογές στο σπίτι, Γυαλιστερό 300ml 6 75-00-009077
στη δουλειά, στα χόμπυ κλπ. Προσφέρει ένα ισχυρό διάφανο προστατευτικό φινίρισμα. Ματ 300ml 6 75-00-009078
Εφαρμόζεται στις περισσότερες επιφάνειες όπως ξύλα, μέταλλα, πέτρες, χαρτί, πλαστι-
κά, κεραμικά και στις περισσότερες βαμμένες επιφάνειες. 
Εφαρμογές: Κατάλληλο για βερνίκωμα και προστασία ξύλινων επιφανειών, προστασία
και διακόσμηση για χειροτεχνίες και  κατασκευές, βερνίκωμα και προστασία μετάλλων
και βαμμένων  επιφανειών, αδιαβροχοποίηση για χάρτες και τεχνικά σκίτσα, προστα-
σία και μόνωση σε ηλεκτρικούς πίνακες και άλλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
ADHESIVE SPRAY  Κόλλα σε spray ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Κόλλα γενικής χρήσης για ισχυρή και μόνιμη συγκόλληση σε μεγάλη ποικιλία εφαρμο- 300ml 6 75-00-009074
γών. Στεγνώνει γρήγορα, δεν συρρικνώνεται και έχει αντοχή στην υγρασία και στη 

θερμοκρασία έως 80οC. 
Εφαρμογές: είναι κατάλληλη για πολλές εφαρμογές στην επιπλοποιία, αυτοκινητοβιομη-
χανία, επικαλύψεις πατωμάτων με μοκέτες, πλαστικά δάπεδα κλπ. Κολλάει χαρτί, χαρ-
τόνι, ξύλα, υφάσματα, διάφορα είδη πλαστικών, δέρματα, λάστιχα, φελλό, αφρό πολυ-
ουρεθάνης, μέταλλα, τσόχα, και πολλά άλλα υλικά.
UNIVERSAL PRIMER  Πολυχρηστικό αντισκωριακό αστάρι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Ταχυστέγνωτο αστάρι  υψηλής ποιότητας και αντοχής. Προσφέρει αντισκωριακή προ- Γκρι 300ml 6 75-00-009082
στασία σε μεταλλικές επιφάνειες. Διορθώνει ατέλειες του υποστρώματος και βελτιώνει Κεραμιδί 300ml 6 75-00-009083
την πρόσφυση και την εμφάνιση του τελικού χρώματος. Επαναβάφεται με όλα τα συ- Λευκό 300ml 6 75-00-009081
στήματα βαφής (αλκυδικά, νίτρου, ακρυλικά, κλπ). 
Εφαρμογές:Κατάλληλο για μέταλλα,ξύλα, πέτρες,γυαλί, κεραμικά και σκληρά πλαστικά.
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WHEEL PAINT  Μεταλλικό χρώμα ζάντας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ταχυστέγνωτο, ισχυρό μεταλλικό βερνικόχρωμα κατάλληλο για επαναβαφή, συντήρηση Ασημί 300ml 6 75-00-009091

και φρεσκάρισμα σε μεταλλικές ζάντες. Προσφέρει ένα σκληρό και ανθεκτικό φινίρισμα με

μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές, στους ρύπους, στις καιρικές συνθήκες και στη σκουριά.

Δεν θαμπώνει και διατηρεί τη λάμψη και το χρώμα του.

Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για μεταλλικές ζάντες, ρόδες, πλαίσια αυτοκινήτων, μοτισι-

κλέτες, ποδήλατα και άλλες μεταλλικές επιφάνειες.

COCKPIT SPRAY  Προστατευτικό-καθαριστικό-γυαλιστικό για ταμπλώ αυτοκινήτων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Εξελιγμένο προστατευτικό, καθαριστικό και γυαλιστικό για τα ταμπλώ αυτοκινήτων. Καθα- 300ml 6 75-00-009092

ρίζει, αναζωογονεί το χρώμα, δίνει λάμψη και αρωματίζει. Δημιουργεί ένα διάφανο σατινέ

φιλμ προστασίας με αντιστατικές ιδιότητες και υψηλή αντοχή στους ατμοσφαιρικούς ρύ-

πους, τη σκόνη και το νερό. 

Εφαρμογές: Προστασία και συντήρηση στα ταμπλώ και τα πλαστικά εσωτερικά μέρη του

αυτοκινήτου. Εξασφαλίζει εξαιρετική εμφάνιση και προστατεύει από την φθορά, την έκθε-

ση στην ηλιακή ακτινοβολία, τους ρύπους, την σκόνη κλπ.

UNDERBODY FLEX  Ελαστομερές προστατευτικό αμαξωμάτων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ταχυστέγνωτο, ελαστομερές προστατευτικό υλικό με βάση συνθετικές ρητίνες και καου- Γκρι 300ml 6 75-00-009094

τσούκ. Έχει άριστη πρόσφυση και προσφέρει στεγανοποίηση και αντισκωριακή προστα-

σία από το νερό, το αλάτι, τις εκτινασσόμενες πέτρες και τη σκουριά στα κάτω μέρη του 

αμαξώματος των αυτοκινήτων. 

Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για αντισκωριακή προστασία αμαξωμάτων.

FOAM CLEANER Καθαριστικό ταπετσαρίας και μοκετών ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ειδικό καθαριστικό με γρήγορη δράση για ταπετσαρίες και μοκέτες. Είναι εύκολο στη χρή- 300ml 6 75-00-009093

ση, δημιουργεί έναν καθαριστικό αφρό με ελαφρύ άρωμα. Απομακρύνει δύσκολους λεκέ-

δες από λάδια, λάσπη, τρόφιμα. Καθαρίζει τέλεια την επιφάνεια, αναζωογονεί το χρώμα

της και δεν αφήνει κατάλοιπα.

Εφαρμογές: Ιδανικό για ταπετσαρίες και μοκέτες αυτοκινήτων. Είναι επίσης κατάλληλο για

χρήση στο σπίτι, σε σκάφη αναψυχής κλπ.

FIRE COAT  Χρώμα φωτιάς υψηλής θερμοκρασίας 650oC ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Ταχυστέγνωτο βερνικόχρωμα υψηλής αντοχής για επιφάνειες στις οποίες αναπτύσσεται Ασημί 300ml 6 75-00-009080
υψηλή θερμοκρασία έως και 650oC. Εξασφαλίζει εξαιρετικό φινίρισμα μεγάλης διάρκειας Μαύρο 300ml 6 75-00-009079
που δεν καίγεται, δεν ξεφλουδίζει και δεν θρυμματίζεται.

Εφαρμογές: Βαφή, επιδιόρθωση και προστασία επιφανειών που απαιτείται υψηλή αντο-

χή στη θερμοκρασία όπως εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ψησταριές, δια-

κοσμητικά τζακιού, σόμπες κλπ.  

CONTACT CLEANER  Καθαριστικό ηλεκτρικών επαφών ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Eιδικό προϊόν, κατάλληλο για τον καθαρισμό ηλεκτρικών επαφών, ηλεκτρονικών κυκλωμά- 300ml 6 75-00-009088
των, καλωδίων, μπαταριών κλπ. Απομακρύνει την υγρασία, αφαιρεί σκόνες, ίχνη λαδιού

και κάθε είδους ρύπους χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. 

Εφαρμογές: Κατάλληλο για απομάκρυνση υγρασίας, ρύπων και σκόνης από ηλεκτρικούς

πίνακες, κινητά τηλέφωνα, καλωδιώσεις, μπαταρίες αυτοκινήτων και σκαφών, ηλεκτρονι-

κών πλακετών κλπ. Ιδανική βοήθεια στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο σκάφος και για επαγ-

γελματικές εφαρμογές.

PENETRATING OIL  Εξαιρετικά διεισδυτικό λάδι τεχνικών εφαρμογών ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Εξελιγμένο λιπαντικό και αντισκωριακό λάδι υψηλής διεισδυτικότητας και γρήγορης δρά- 300ml 6 75-00-009087
σης. Έχει την ιδιότητα να εισχωρεί σε βάθος και να απομακρύνει τη σκουριά και την 

υγρασία από μεταλλικά διαβρωμένα σημεία και επιφάνειες. Μειώνει σημαντικά τη φθορά

εξαιτίας της τριβής και της υψηλής μηχανικής αντίστασης. Δεν επηρεάζει πλαστικά και 

λάστιχα. 

Εφαρμογές: Κατάλληλο για την απελευθέρωση σκουριασμένων παξιμαδιών και βιδών, 

κλειδαριών, για τη λίπανση μεντεσέδων και ράουλων, για τη λίπανση και προστασία ερ-

γαλείων και μηχανών. 

WHITE LITHIUM GREASE  Λευκό γράσο λιθίου ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ
Εξελιγμένο λευκό γράσο λιθίου κατάλληλο για προστασία και λίπανση σε κινούμενα μέρη. 300ml 6 75-00-009089
Προσφέρει προστασία από την σκουριά και την υγρασία. Αντέχει σε τριβές έως και

150°C. 

Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για λίπανση συνδέσμων, φρένων, μεντεσέδων, κλειδαριών,

μηχανικών ρυθμιστών, αξόνων, ελατηρίων, καλωδίων, αλυσίδων, συρόμενων μηχανισμών

πορτών – παραθύρων κλπ. Εξαιρετικό για λίπανση σε αντιτριβικά και απλά ρουλεμάν και

σε αντλίες όπου η διείσδυση νερού έχει μειώσει την λιπαντική απόδοση.
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ASPHALT SEAL Ασφαλτικό σφραγιστικό και συγκολλητικό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Ταχυστέγνωτο προστατευτικό και σφραγιστικό υλικό με βάση την άσφαλτο. Εχει άρι- 300ml 6 75-00-009086

στη πρόσφυση και προσφέρει στεγανοποίηση και αντισκωριακή προστασία. 

Εφαρμογές: Ιδανικό για πισσάρισμα αυτοκινήτων, μεταλλικών κοιλοτήτων, ξύλων κλπ.

Επισκευές ασφαλτικών μονώσεων, ειδικών μονώσεων και υδρορροών. Προστασία

για κολώνες ΔΕΗ και ΟΤΕ, ξύλινα σκάφη κλπ.

ΖΙΝC SHEEN Spray ψυχρού γαλβανισμού ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Υψηλής ποιότητας ταχυστέγνωτο ακρυλικό αστάρι με καθαρή σκόνη ψευδαργύρου Γκρι 300ml 6 75-00-009084

κατάλληλο για υψηλή και μακροχρόνια καθοδική αντισκωριακή προστασία-ψυχρό Γκρι 500ml 6 75-00-009085

γαλβάνισμα μεταλλικών επιφανειών. Είναι σχεδιασμένο για την επισκευή επιφανειών

από γαλβανισμένο χάλυβα και την καθοδική προστασία μετάλλων. Προσφέρει αποτε-

λεσματική προστασία ακόμα και σε έντονα όξινες ή αλκαλικές συνθήκες και υγρασία.

Εφαρμογές: Είναι κατάλληλο για βαφή και αντισκωριακή προστασία μεταλλικών επι-

φανειών όπως αντλίες, σωληνώσεις, ψευτόκασες, κάγκελα και γαλβανισμένα υλικά

όπως δεξαμενές νερού, εξαρτήματα αυτοκινήτων και σκαφών. Ιδανικό για χρήση στη

βιομηχανική παραγωγή και εργασίες συντήρησης.

CHAIN LUBE MOS2 Γράσο μολυβδαινίου MoS2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ./ΣΥΣΚ. ΚΩΔΙΚΟΣ

Υψηλής τεχνολογίας γράσο μολυβδαινίου κατάλληλο για προστασία και λίπανση σε 300ml 6 75-00-009090

κινούμενα μέρη. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τη σκουριά, τη διάβρωση

και την υγρασία. Αντέχει σε τριβές έως και 200οC.

Εφαρμογές: Κατάλληλο για λίπανση και προστασία αλυσίδων, γραναζιών και μηχανη-

μάτων. Κατάλληλο για εφαρμογές σε αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες καθώς και για βιομη-

χανικές και ναυτιλιακές εφαρμογές.


